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 ٓويٓش

ٌٛح رلغ ك٢ ح٣ُٜٞش، ٣ٝظَٞٓ ا٠ُ ؿخ٣ظٚ هَِ ٗوي حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ 

ٝحَُٔى١ حُؼَر٢ ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ، ك٤ٔخ ٣طَف ٖٓ أٓجِش ح٫ٓظو٬ٍ حُل١ٌَ 

ا٠ُ ٓخ ٣٘زٚ  ٝحُؼوخك٢ ٝحُ٘وي١ ك٢ ػَٜ ٗخٛض ك٤ٚ حُليٝى، ٝآُض ك٤ٚ ح٧ٍٓٞ

 Decolonising the Mind: The Politics of Language in Africanحٓظؼٔخٍ حُؼوَ »

Literature( »6891 ٞرظؼز٤َ ٗـٞؿ٢ ٝحػ٤ٞٗـ ،)Ngugi wa Thiong’o 
(6)

، ٝك٢ ظَ 

١َٝٗ طخ٣ٍو٤ش ػَر٤ش طٜخٍػض ك٤ٚ اٍحىس حُل٣َش ٝح٫ٓظو٬ٍ ٓغ ح٫ٓظؼٔخٍ 

ٛخٍ ك٤ٜخ حُللخظ ػ٠ِ حُوٜخثٚ حُؼوخك٤ش حٌُحط٤ش ٝحُظزؼ٤ش ٝحُظـِثش ٝحُظوِق ٓٔخ 

ىٝٗٚ أٛٞحٍ ٝأٛٞحٍ. ٣ٝ٘طِن حٌُخطذ ٖٓ ٓوخٍرش ٝحٟلش ٢ٛ إٔ حُ٘وي ح٧ىر٢ 

طؼز٤َ ٗي٣ي حُي٫ُش ػٖ كًَش حُلٌَ ٝحٗ٘ـخ٫طٚ رٔٔؤُش ٝػ٢ حٌُحص حَُحٛ٘ش اُحء 

ح٥هَ حُـَر٢ ح٤ُٜٖٔٔ، كخُ٘خهي ٣ٜيٍ ػٖ ٍإ٣ش ك٣ٌَش، ٝك٢ ٗويٙ طظٜخىٟ 

حص ٝػ٢ حٌُحص ٖٓ أؿَ أٛخُش ػوخك٤ش ٓ٘٘ٞىس. ٝؿ٢٘ ػٖ حُوٍٞ، إ ػٔش أٛٞ

ٓ٘خ٤٠ٖٛ ُٔؼَ ٌٛح حُزلغ ك٢ ح٣ُٜٞش، كظ٠ إ ؿٍٞؽ ١َحر٢٘٤ )٣ٍٞٓش( ٠ٔٓ 

«ػٜخرخ  »حُزلغ ك٢ حُظَحع 
(2)

 ، كٜٞ أىهَ ك٢ حَُٔٝ، ٤ُْٝ ى٫ُش ػ٠ِ ػخك٤ش.

ًز٤َح ، ُوي ٜٗيص كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ططٍٞح  

ٝطزٞأص ٌٓخٗش ػخ٤ُش ر٤ٖ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش، ؿ٤َ إٔ ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ ٓخ طِحٍ ٟٓٞغ 

اٌٗخ٤ُخص ٬ٌ٘ٓٝص ٌٓ٘ ٜٟٜٗٞخ حُٔؼظزَ ك٢ ٓطِغ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، ٝطظَٜ ٌٛٙ 

ح٩ٌٗخ٤ُخص ٝح٬ٌُ٘ٔص رخُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝحٌُٔٞٗخص حُظَحػ٤ش ػ٠ِ ٝؿٚ 

حُلي٣ؼش، ٝٓؼِٜخ حَُٝح٣ش ٫كوخ ، حُوٜٞٙ، كظَٜص آٍحء طل٤ي إٔ حُوٜش حُؼَر٤ش 

                                                                 
 .1987بيروت  -مؤسسة األبحاث العربية -)ترجمة سعدؼ يوسف(« تصفية استعمار العقل»واثيونغو، نغوجي: . 1
 -رياض الريس لمكتب والنشر «. المثقفوف العرب والتراث: التحميل النفسي لعصاب جماعي». طرابيشي، جورج: 2

 .1991 -بيروت  -ف لند
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طو٤ِي ؿَر٢، أ١ أٜٗخ ٠ٗـض ٝأٛزلض هٜش ك٤٘ش أٝ ٍٝح٣ش ك٤٘ش رظؤػ٤َ حُـَد، 

٫ٝ ٣٘ل٢ ًُي ططٍٞ حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ ا٠ُ أٌٗخٍ َٓى٣ش ٓؼَ حُوٜش ٝحُوٜش 

حُو٤َٜس ٝحَُٝح٣ش..حُن. ٍٝحكن ٌٛح حُٜ٘ٞٝ ٗوي طو٤ِي١، أًخى٢ٔ٣ طؼ٢ٔ٤ِ، 

، أٝ ٍٝٓخ٢ٔٗ، أٝ حٗطزخػ٢، ٓظؤػَ رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٓي٢ٍٓ، حطزخػ٢، أٝ ٝحهؼ٢

أك٤خٗخ  ًؼِْ حُ٘لْ أٝ ػِْ ح٫ؿظٔخع، ًٝخٕ ٌٛح حُ٘وي ٫كوخ  رخ٠ُٜ٘ش حُٞحٟلش ُلٕ٘ٞ 

حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ، أٓخ ٗوي حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ كٜٞ أهَ ٖٓ ًُي رٌؼ٤َ كظ٠ 

 خص.ٜٗخ٣ش حُٔزؼ٤٘٤خص، ك٤ٖ آٍ ٌٛح حُ٘وي ا٠ُ ٓخ ٠ٔٔ٣ ٗوي حَُٔى٣

ػَكض ح٧ٍرؼ٤٘٤خص ٝحُو٤٘٤ٔٔخص ٝحُٔظ٤٘٤خص ًٍٝس حُ٘ظخؽ حُظو٤ِي١ ح١ٌُ 

٣وظي١ رخُـَد، ٣ٝوخ٣ْ حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُؼَر٢ ػ٠ِ ٓؼخٍ ٍٛٞطٚ ك٢ 

حُـَد، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ػ٘ي ٍٗخى ٍٗي١ ٣ٝٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ ٝػزي حُل٤ٔي ارَح٤ْٛ 

 ػ٤خى ٝك٤ٖٔ حُوزخ٢ٗ ٣ٝل٠٤ كو٢ ٝٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخُْ ٝٓلٔٞى ط٤ٍٔٞ ١ٌَٗٝ دمحم

ٝحُطخَٛ أكٔي ٢ٌٓ )َٜٓ(، ٤َٜٓٝ اى٣ٍْ )ُز٘خٕ(، ٝر٤َ٘ حُٜخ٢ٔٗ )٤ُز٤خ(، 

ٝػ٣ِِس ٣َٓيٕ ٝٗخًَ ٜٓطل٠ ٝؿ٤َٔ ِٓطخٕ )٣ٍٞٓش( ٍٜٝٓ٘ٞ حُلخ٢ُٓ 

)حُٔؼٞى٣ش(، ٝأكٔي حُٔي٢٘٣ )حُٔـَد(، ٝػزي هللا ٤ًٍز٢ )حُـِحثَ(، ٝػزي ح٩ُٚ 

١َ )طْٞٗ(، ٝارَح٤ْٛ حُو٤َِ ٤ِٓٝٔخٕ أكٔي )حُؼَحم(، ٝدمحم ٛخُق حُـخر

ح٧ٍُػ٢ )ح٧ٍىٕ( ٝؿ٤َْٛ، ػْ ًخٗض ح٫ٗؼطخكش ك٢ ٤َٔٓس حُ٘وي حُو٢ٜٜ 

ٝحَُٝحث٢ ٓغ ٓطِغ حُٔزؼ٤٘٤خص حٓظـخرش ُظَٝف ٟٓٞٞػ٤ش طخ٣ٍو٤ش ك٢ كًَش 

حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝحٓظَٔحٍح  ُٜٔٔيحص حطٜخٍ حُ٘وي رخ٣ُٜٞش، ٤ٓ٫ٝٔخ حطٔخع حُـٜٞى 

٤َ ٝػ٢ حٌُحص حُو٤ٓٞش، ٝطٜخػي حُِ٘ٝع ا٠ُ ح٧ٛخُش ٖٓ ؿٜش، حُ٘وي٣ش، رظؤػ

ٝحُِ٘ٝع ا٠ُ حُؼخ٤ُٔش ٖٓ ؿٜش أهَٟ، كوي هخٝ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٝٓ٘ٚ 

كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ ك٢ حُظـ٣َذ ٝحُظلي٣غ ا٠ُ ٓ٘ظٜخٙ، ٝطٌِ٘ض ٌٓحٛذ أىر٤ش 

أٜٓٔض ك٢ كٕ٘ٞ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش طظ٘خُػٜخ ٓئػَحص أؿ٘ز٤ش ٌٝٓٞٗخص طَحػ٤ش، ٝ

ػٞحَٓ ًؼ٤َس ك٢ طٌَ٘ ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ ٓؼَ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ ٝرَُٝ ح٧كٌخٍ 

ٝطؼز٤َحطٜخ حُل٤٘ش ًخ٧ٓخ٤١َ ٝحَُُٓٞ ٤ٓٝخى٣ٖ حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش حَُك٤زش حُظ٢ 

حػظَف رو٤ٔظٜخ حُل٤٘ش ٝحُل٣ٌَش ٓؼَ حُظخ٣ٍن ٝح٫ؿظٔخع ٝػِْ حُ٘لْ ٝحُِـش، ٝهٞس 

ًُي ًِٚ ٓغ ططٍٞ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝٗوي ح٩ػ٬ّ ٝػٍٞس حُٔؼِٞٓخص، ٝطَحكن 

 حَُٔى.

ٜٝٓيص ٌُٜٙ حٌُٔحٛذ ٝحٌُظخرخص حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش ٍٝحكوظٜخ طـخٍد ٗوي٣ش 

ؿخٗزض حُ٘وي حُظو٤ِي١، ٝؿيص ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ ٝحُلخ٫ص ٝحُ٘ٔخًؽ حطـخٛخص 

ٗوي٣ش ؿي٣يس ٫ ؿ٠٘ ػٖ ىٍّ ٗ٘ٞثٜخ ٝط٣ٌٜٞ٘خ ٝٓؼَكش حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٤ٜخ، 

طلي٣ي أٌٗخُٜخ، ٝطل٤َِ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص ٝٓ٘خه٘ش أْٛ ه٠خ٣خٛخ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ُِٓ٘ظٜخ ٝ

ك٢ ه٣َطش حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ُِٝٓ٘ظٜخ ر٤ٖ حُظزؼ٤ش 

 ٝحُظؤ٤َٛ رٔخ ٣ْٜٔ ك٢ طؼ٤٠ي ح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش ُِ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ.
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ُ ا٠ُ ططٍٞ ٣ٝٔظيػ٢ ط٤ٟٞق ٓلّٜٞ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، إٔ ٤َ٘ٗ رب٣ـخ

ٓٔخٍ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ ح١ٌُ حًظِٔض ٍٛٞطٚ ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، ٓغ 

ح٩طزخػ٤ش حُـي٣يس ٝحَُٝٓخ٤ٔٗش ٝحُٞحهؼ٤ش، طٔخٝهخ  ٓغ ٠ٗٞؽ حٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش، ؿ٤َ 

إٔ كًَش حُليحػش ىٛٔض حُلٌَ ٝح٧ىد ٝحُلٖ ك٢ أػٔن ٓٞؿخطٜخ ٝأٝٓؼٜخ ٝأًؼَٛخ 

ًٝخٕ كيىٛخ رؼٞ حُ٘وخى، ك٢ حُٔوخ٫ص حُظ٢  ؿ٣ٌٍش ك٢ ٓطِغ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘،

 James Mcarlaneٝؿ٤ْٔ ٓخًلَُٖ  Malcolm Bradburyكٍَٛخ ٓخٌُُّٞٞ رَحىر١َ 

ك٢ حٌُظخد ح٧َٜٗ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ح٠ُٔٔٔ  6891ٝ  6981ك٢ حُلظَس ٓخ ر٤ٖ 

Modernism 1890-1930( »6891)حُليحػش »
(9)

، ك٤ٖ ِٗٔض حُليحػش ح٧ؿ٘خّ 

خ: حُ٘ؼَ، حُوٜش، حَُٝح٣ش، حَُٔٔك٤ش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُلٕ٘ٞ ٝٓظخَٛ ح٧ىر٤ش رَٓظٜ

حُل٤خس ح٧هَٟ، ٝطٌِ٘ض كًَخص أىر٤ش كيػ٤ش ٓوظِلش ٓؼَ حُظ٣َ٣ٜٞش ٝحُٔٔظوز٤ِش 

ٝحُظؼز٣َ٤ش  ٝحُيحىحث٤ش ٝح٣ٍُٞٔخ٤ُش ٝح٫ٗطزخػ٤ش ٝحُٞك٤٘ش ٝح٫ٗلطخ٤١ش ٝحُظٌؼ٤ز٤ش 

٤ِ١ؼ٤خ  ك٤٘خ ، ٝٓٞحًزخ  ك٤٘خ  آهَ،  ٝٓٞحٛخ، ػْ هخٝ حُ٘وي ح٧ىر٢ ؿٔخٍ حُليحػش،

 E.M.  forsterٝط٤ِٔ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ُيٟ ٓزيػ٤ٚ أ٫ٝ  ٓؼَ أ. ّ. كٍٞٓظَ 

َٝٓٞٓٓض ّٓٞ ٝكَؿ٤٘٤خ ُٝٝق، ٝٗوخىٙ ػخ٤ٗخ  ٓؼَ  ١َ٘ٛٝH.James ؿ٤ْٔ 

 Markٝٓخٍى ٍٍٗٞ  F.R.Leavisٝف. ٍ. ٤ُلِ  Percy Lubbockر٢َٓ٤ ُزٞى 

Schorerُٔزيػٕٞ ٝحُ٘وخى ٝأَٟحرْٜ ْٛ ح٣ٌُٖ أ١ِوٞح ٓخ ٢ٔٓ رخُ٘وي ، ٝٛئ٫ء ح

حُـي٣ي، طط٣َٞح ، ُ٪طزخػ٤ش حُـي٣يس حُظ٢ ٓؼِض ًٍٝس حُظو٤ِي حُـَر٢ ك٢ حُ٘وي. ُٝؼَ 

أْٛ ٓخ ط٤ِٔ رٚ ٛئ٫ء حُٔزيػٕٞ ٛٞ كْٜ حُوٚ ٌٝٓٞٗخطٚ ٖٓ حَُح١ٝ ا٠ُ حَُٔى 

ك٢ حُٔظ٤٘٤خص ٖٓ ٗوي  ٝحُظلل٤ِ ٝحُوٜي ٓٔخ ًخٕ أٓخّ حُ٘وِش حُظخ٤ُش ك٢ حُـَد

حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ا٠ُ ٗوي حَُٔى ٝػِْ حَُٔى. ػْ آٍ حُٜٔ٘ي حُ٘وي١ حُلي٣غ، ك٤ٔخ رؼي 

حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش، ا٠ُ رَُٝ حطـخٛخص ٗوي٣ش ؿي٣يس ٓظؤػَس رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، 

ٓؼَ ػِْ حُ٘لْ ٝػِْ ح٫ؿظٔخع، ٝػِْ حُِـش ح١ٌُ ْٝٓ ػ٤ِٔخص حُظلي٣غ رَٓظٜخ، 

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظِٜش رخُليحػش ٝٓخ رؼيٛخ، ٓؼَ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش كٌخٗض 

Formaliste du Russe  ٝحُٔؼ٤خ٣ٍشNormative  ٝحُز٣ٞ٤٘شStructuralism ٝحُِٔخ٤ٗش ،

Linguistique ٝحُؼ٬ٓخط٤ش ،Sémiologique  ٝٓٞحٛخ. ٝهي ٣ؼخٍ ٓئحٍ كٍٞ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش

ؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش، ٢ٛٝ حُظ٢ ح٤َُٓٝش، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ٝحٗظ٘خٍٛخ ر

ظَٜص ك٢ حُؼ٤٘٣َ٘خص ٝحُؼ٬ػ٤٘٤خص. ٌٝٗظل٢ ك٢ ٌٛٙ حُٔويٓش رًٌَ إٔ حًظ٘خف 

                                                                 
( وجيمس ماكفاريف: .3  .1989دار المأموف لمترجمة والنشر  -)ترجمة مؤيد حسف فوزؼ(« الحداثة»برادبرؼ )مالكـو
، وترجـ بعد ذلؾ إلى العربية أكثر مف مرة، آخرىا الترجمة التي 1976وقد ظير الكتاب باإلنجميزية ألوؿ مرة عاـ   

 .1998 ظيرت عف وزارة الثقافة بدمشق عاـ
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طَحع ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ ٓظؤهَ ػ٘ي حُـَر٤٤ٖ أٗلْٜٔ ا٠ُ ٓطخُغ حُٔظ٤٘٤خص ك٤ٖ 

طَؿْ طٞىٍٝف رؼٞ ْٜٜٗٞٛ ا٠ُ حُِـش حُل٤َٔٗش
(4)

. 

 االتجاهات واالتجاهات الجديدة:
ػَ رؼٞ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ إٔ ٢ٔٔ٣ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش رخُٔيحٍّ أٝ ٣ئ

حٌُٔحٛذ، ؿ٤َ أ٢٘ٗ أٝػَ ٜٓطِق ح٫طـخٛخص، ٫هظَحرٚ ٖٓ ٝٛق حُلخٍ أٝ 

حُٔلّٜٞ َٓحػ٤خ  طـ٤َٙ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، كخٌُٔٛذ أٝ حُٔيٍٓش ٤٘٣َ ا٠ُ طٌٕٞ ٗخؿِ 

ك٢ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن.  ُِٔلّٜٞ حُ٘وي١ ٝػزخطٚ ك٢ َٓكِش طخ٣ٍو٤ش ٓؼ٤٘ش ٝحٓظوَحٍٙ

٣ٝ٘لَ حُ٘وخى حُـَر٤ٕٞ ٖٓ أٓؼخٍ ٌٛٙ حُٜٔطِلخص، ٤٠ُوْٜ ٖٓ حُظؤ٤١َ، 

َُٝٔحػخطْٜ ُؼَٜ٘ حُظـ٤َ ك٢ حُٔلّٜٞ ٝٓٔخٍٓظٚ، ُٝؼِ٘خ ٗظًٌَ إٔ ٤ٗو٤ٖ ٖٓ 

٤ٗٞم حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٛٔخ اكٔخٕ ػزخّ ٝدمحم ٣ٞٓق ٗـْ )كِٔط٤ٖ( ٟٝؼخ 

ٛخص حُ٘وي٣ش حُظ٢ ُْ طظؤَٛ رؼي ُيٟ طؼ٣َزٜٔخ ط٤ٔٔش ٓيحٍّ كي٣ؼش ُزؼٞ ح٫طـخ

، The Armed Vision (6811حُٔؼٕ٘ٞ  Stanley E. Haymanٌُظخد ٓظخ٢ِٗ ٛخ٣ٖٔ 

 (.6811-19ٓظَٜ حُظَؿٔش ك٢ ػخ٢ٓ 

ُوي ًخٗض ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُظو٤ِي٣ش حَُحٓوش طظٔلٍٞ كٍٞ حُ٘وي ح٩طزخػ٢ 

ٌٗخٍ أهَٟ ٖٓ حُ٘وي ح١َُِٓ أٝ ٝحُ٘وي حُٞحهؼ٢ ٝحُ٘وي حَُٝٓخ٢ٔٗ، ػْ ظَٜص أ

حُ٘وي حُظل١َ٤ٔ أٝ حُ٘وي حُِـ١ٞ أٝ حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢ أٝ حُ٘وي حُـي٣ي، أٝ حُ٘وي 

حُ٘ل٢ٔ أٝ حُ٘وي حُٔخ٢ًٍٔ ٟٖٔ كيٝى ٗظ٣َش حُ٘وي حُظو٤ِي١، أ١ حَُٔطٜٖ ُظوخ٤ُي 

ٓغ ح.ح.  New Criticismحُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، حٗطِن حُ٘وي حُـي٣ي 

ٝأهَحٗٚ ك٢  John Crowe Ransomظ٘خٍىُ ٝح٤ُٞص ٝؿٕٞ ًَٝ ٍحّٗٔٞ ٣ٍ

حُؼ٤٘٣َ٘خص ٓؼظ٤ٖ٘ رخُ٘ٚ ٖٓ ىحهِٚ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ك٤غ ح٫ٛظٔخّ روَحءطٚ 

هَحءس ٣ٜلزٜخ حُلْٜ حُؼ٤ٔن ُي٫٫ص ح٧ُلخظ، ٝح٫ٛظٔخّ رخ٧ػَ ح٧ىر٢ ٖٓ ك٤غ 

 حُٔوظِل٤ٖ. ر٤٘ظٚ ٌِٝٗٚ ٓٔظو٤ِٖ ػٖ ٗو٤ٜش ٓزيػٚ أٝ طؤػ٤َٙ ك٢ هَحثٚ

٣ٝل٤ي ح٫طـخٙ رٌٜح حُٔؼ٘ىٔخ ٣ـٌد ح٧ًٛخٕ ٗلٞ كٌَس ٓؼ٤٘ش أٝ طٌٝم هخٙ 

أٝ اؿَحءحص ٓٞٛٞكش طٔظ٘ي  ا٠ُ ٓـٔٞػش ٓزخىة أٝ ٓؼخ٤٣َ ٓظِٜش ٝٓ٘ٔوش ُٜٔ٘ؾ 

ٓليى، رٔؼ٠٘ ح٠ٗ٫ٞحء طلض ُٞحء ٓٔخٍ ٓخ أٝ ٓـخٍ ُِظطٍٞ، ٣ٝل٤ي ٌٛح حُٔؼ٠٘ 

، ٣Approach, Current, Doctrine, Trendش ٓؼَ حُٜٔطِلخص حُيحُش ك٢ حُِـش ح٤ٌِٗ٩ِ

اً ٣َٜ٘ف حُٔؼ٠٘ ا٠ُ طٌَ٘ ٤َٓ أٝ حطـخٙ أٝ  Trendٝأهَرٜخ ٛٞ حُٜٔطِق ح٧ٍٝ 

                                                                 
 . انظر مقدمة ابراىيـ الخطيب لترجمتو لنصوص الشكالنييف الروس في كتاب:4

الرباط  -الشركة المغربية لمناشريف المتحديف  -« نصوص الشكالنييف الروس -نظرية المنيج الشكمي » - 
 . 13-9ص ص 1982بيروت  -ومؤسسة األبحاث العربية 
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ا٠ُ حُزؼي ح٧كو٢ ٬ُطـخٙ،  Approachٓٔخٍ ٓؼ٤ٖ، ر٤٘ٔخ ٤٘٣َ حُٜٔطِق حُؼخ٢ٗ 

ُٔؼ٠٘ حٗيٍحؽ ح٫طـخٙ ك٢ ط٤خٍ ٓخثي، أٓخ  ٣ٝCurrentلظلع حُٜٔطِق حُؼخُغ 

ك٤ظَٜ رٔؼ٠٘ ٍٓٞم ح٫طـخٙ ك٢ ٓـٔٞػش حُٔزخىة  Doctrineحُٜٔطِق حَُحرغ 

 ٝح٥ٍحء.

ُٝؼِ٘خ ٬ٗكع ُيٟ ػَٟ٘خ ُظطٍٞ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ُِٝٓ٘ش ٗوي 

حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٤ٚ، إٔ طؤ٤َٛ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُظو٤ِي٣ش هي حٗطِن ك٢ 

خ  ٓغ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٓخ ىحّ حُو٤٘٤ٔٔخص، ٤ُٔظ١ٞ ك٢ حُؼوٞى حُظخ٤ُش ٓظ٘خُػ

حُ٘وي ٓخكش َٛحع ك١ٌَ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، رَ ٛٞ ح٧ًؼَ طؼز٤َح  ػٖ َٛحع 

ح٧كٌخٍ، كؼَكض طـَرش حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ؿٜٞىح  كؼ٤ؼش ُظؤ٤َٛ حُ٘وي 

ٝح٢٠ُٔ رٚ ا٠ُ حطـخٛخص ٓليىس، ٓغ دمحم ٓ٘يٍٝ )َٜٓ( ٝدمحم ٍٝك٢ حُل٤َٜ 

ٗؼ٤ٔش )ُز٘خٕ(، ُظظَٓن حطـخٛخص ٗوي٣ش اطزخػ٤ش ٝٝحهؼ٤ش )٣ٍٞٓش( ٤ٓٝوخث٤َ 

ٝٓخ٤ًٍٔش ٟٝٓٞٞػ٤ش ُٝـ٣ٞش أِٓٞر٤ش رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٝٓخ ُزؼض إٔ طِٞٗض ٌٛٙ 

ح٫طـخٛخص رظ٣ِٞ٘خص ؿي٣يس رظؤػ٤َ ٓ٘خٛؾ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣ؼش، ٖٝٓ أْٛ ٌٛٙ 

ٔخع ح٧ىد ، ٝٛٞ ٓظطٍٞ ػٖ ػِْ حؿظSociocritiqueح٫طـخٛخص حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ 

Sociologie de la Litterature  ٝحُ٘وي حُٞحهؼ٢ ٝحُ٘وي حُٔخ٢ًٍٔ، ٝحُ٘وي حُ٘ل٢ٔ

Psychocritique ٝحُ٘وي حُز١ٞ٤٘ ،Structuralisme  رظ٣ٞ٘ؼخطٚ حُٔوظِلش ح٤ُٜ٘شLa 

Critique textuelle  ٝح٤ٗ٬ٌُ٘شForamlism   ٝحُ٘ؼ٣َشLa Poetique  ٝحُظ٤٘٣ٌٞشLa 

critique Genetigue ، ٝػٔش ح٧ِٓٞر٤شLa Stylistique  ٝه٣َ٘ظٜخ حُِٔخ٤ٗشLinguistigue ،

 ٝؿ٤َٛخ. Deconstructionٝحُظل٤ٌ٤ٌش  Semiologiqueٝحُؼ٬ٓخط٤ش أٝ ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش 

حُ٘وي »ٝهي حطَٜ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ رٌٜٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ػٖ ٣َ١ن 

ًخى٤ٔ٣ش حُٔزخَٗ، أٝ كظ٠ ٜٗخ٣ش حُٔظ٤٘٤خص، رخطٜخٍ حَُٝحكي حُؼ٤ِٔش ح٧« حُـي٣ي

 Aspects of theأًٍخٕ حَُٝح٣ش حُلي٣ؼش »رخُظَؿٔش، كظ٠ إٔ ًظخد أ. ّ. كٍٞٓظَ 

Novel( »6829طَؿْ ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش َٓحص )
(1)

حُز٣ٞ٤٘ش »، ٝػٖ ٣َ١ن 

Straucturalism » ٝٓخ رؼيٛخ، ٌٓ٘ ٓطِغ حُٔزؼ٤٘٤خص، رظؤػ٤َ حُزخكؼ٤ٖ ح٣ٌُٖ طلِٜٞح

ص حُل٤َٔٗش ٝٓؼخٛيٛخ، ك٢ رِيحٕ حُٔـَد حُؼَر٢ ٝر٬ى ػ٠ِ ػِْٜٔ ك٢ حُـخٓؼخ

حُ٘خّ، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٔـَد ٝطْٞٗ ُٝز٘خٕ ٣ٍٞٓٝش، ػْ َٜٓ، ػْ حٗظَ٘ص 

 ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ك٢ أٍؿخء ح١ُٖٞ حُؼَر٢.

 الدراسات السابقة:

                                                                 
، وترجـ إلى العربية أكثر مف مرة، كاف آخرىا ترجمة موسى عاصي 1927ظير الكتاب باإلنجميزية ألوؿ مرة عاـ . 5

 لبناف. -عف دار جروس بطرابمس 1993عاـ 
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ه٤ِِش ٢ٛ حُيٍحٓخص حُظ٢ ػ٤٘ض ر٘وي حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُٔظؤػَ 

ٛخص حُـي٣يس، ٍٝرٔخ ظَٜص أٍٝ ٓوخُش ك٢ ًظخد ػزي هللا ارَح٤ْٛ )حُؼَحم( رخ٫طـخ

« حُٔظو٤َ حَُٔى١: ٓوخٍرخص ٗوي٣ش ك٢ حُظ٘خٙ ٝحَُإٟ ٝحُي٫ُش»ك٢ ًظخرٚ 

(6881)
(1)

ٖٓ أؿَ ٗظ٣َش ٓؼَكش ُظل٤َِ حُوطخد »، ٝكِٔض حُٔوخُش ػ٘ٞحٕ 

طل٤َِ »ٔـَد( ، ٢ٛٝ ٓٞؿٜش ُِظؼ٣َق رٌظخر٢ ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ )حُ«حَُٝحث٢ حُؼَر٢

حٗلظخف حُ٘ٚ حَُٝحث٢: »(، 6898ٝ« )حُوطخد حَُٝحث٢: حُِٖٓ ـ حَُٔى ـ حُظزج٤َ

(، ٝهٜي ك٤ٜخ ا٠ُ طوي٣ْ ػَٝ ٓٞٓغ َُِٔ٘ٝع 6898« )حُ٘ٚ ـ ح٤ُٔخم

ح٧ر٤ٔظُٔٞٞؿ٢ )حُٔؼَك٢( ح١ٌُ ١َكٚ ٣وط٤ٖ، ح٧ٍٝ ٓؼ٢٘ رٔٔظٟٞ ط٤ًَذ 

طوي٣ْ ٍإ٣ش ٗوي٣ش حُوطخد، ٝحُؼخ٢ٗ ٓؼ٢٘ رٞظخثق حُ٘ٚ، ٝأػوذ حُؼَٝ 

 َُِٔ٘ٝع حُظل٢ِ٤ِ ٖٓ أؿَ رٍِٞس ٗظ٣َش ٓؼَكش ُظل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢.

ٍأٟ ػزي هللا ارَح٤ْٛ إٔ حٌُظخر٤ٖ ٣ظ٠خكَحٕ ُظوي٣ْ ٍإ٣ش ٗوي٣ش، طٜ٘ٞ ػ٠ِ 

حٍُٔٞٝع حُ٘وي١ َُِٔى٣خص حُلي٣ؼش، رلَػ٤ٜخ، أٝ ط٤خ٣ٍٜخ حَُث٤ٔ٤ٖ، ٝٛٔخ: 

ُوطخد حَُٔى١ ك٢ ٓٔظٞحٙ حُز٘خث٢، ٝحُؼ٬ثن حَُٔى٣ش حُِٔخ٤ٗش حُظ٢ طؼ٠٘ ريٍحٓش ح

حُظ٢ طَر٢ حَُح١ٝ رخُٔظٖ حُلٌخث٢ أٝ حُوٜش حُٔظو٤ِش، ٝهي حٓظلخى ٌٛح حُظ٤خٍ ًؼ٤َح  

 Rouland Parthesٖٓ حُزلغ حُِٔخ٢ٗ حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ، ٣ٝٔؼِٚ ٫ٍٕٝ رخٍص 

ٖٝٓ ٣٘ظـَ ػ٠ِ ٗلٞ  G.Genetie ٝؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض  Tzvetan Todorovٝطٞىٍٝف 

٘خرٚ ُْٜ. ٝحُظ٤خٍ ح٥هَ ٛٞ حَُٔى٣ش ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش، ٣ٝؼ٠٘ ٌٛح حُظ٤خٍ رَٔى٣ش ٓ

حُوطخد، ٖٓ ه٬ٍ ػ٘خ٣ظٚ ري٫٫طٚ، هخٛيح  حُٞهٞف ػ٠ِ حُز٠٘ حُؼ٤ٔوش حُظ٢ طظلٌْ 

رٚ، ٝٓظـخُٝح  حُٔٔظٟٞ حُِٔخ٢ٗ حُٔزخَٗ، ٣ٜٝيف ٌٛح حُظ٤خٍ ا٠ُ طوي٣ْ هٞحػي 

 Vladimir Proppطـخٙ ك٬ى٤ٔ٣َ رَٝد ٝظخثل٤ش َُِٔى، ٖٝٓ أرَُ أهطخد ٌٛح ح٫

 . A.J.Creimas، ٝؿ٣َٔخّ  Claude Bremondًِٝٞى ر٣َٕٔٞ 

حػظَف ارَح٤ْٛ رؤٕ َٓ٘ٝع ٣وط٤ٖ ؿخى، ًًَٝ أ٣َٖٓ ٫ريّ ٜٓ٘ٔخ: أُٜٝٔخ 

حُزلغ ك٢ ح٧ٍٛٞ حُظ٢ ٣ظَٜ رٜخ حَُٔ٘ٝع، إ ًخٕ ًُي ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ػَٝ 

٘ظخثؾ حُظ٢ طَٞٛ حٌُظخرخص ا٤ُٜخ، ؿٜٞى حُٔؼ٤٤ٖ٘ رخَُٔى٣خص، أٝ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ

ٝٗٞٙ ا٠ُ إٔ ٗزٌش حُِٔخ٤ٗخص ٝحَُٔى٣خص ٓؼويس، ٝؿخ٣ظٜخ ٛؼزش حُٔٔخُي، ٫ ٣ٌٖٔ 

ُٝٞؿٜخ ىٕٝ حُظِٔق رٔؼَكش ؿٜخُ حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ طظؼخَٓ رٜخ، ىٕٝ ػ٘خ٣ش ًزَٟ رٔخ 

 ط٘ظـَ ػ٤ِٚ، ٌُٜٝح ٣ظٜٜٔخ أػيحإٛخ رخ٬ُؿيٟٝ ٝحُؼي٤ٓش.

، رخىة ١ً ريء، كٌٔخ  ٛٞ ٟٓٞغ ٗوخٕ، ك٤ٖ ٝؿي ٬ٗٝكع إٔ ارَح٤ْٛ أ١ِن

، حػظٔخىح  ػ٠ِ ٍأ١ Poeticsإٔ حَُٔى٣ش كَع ٖٓ أَٛ ًز٤َ ٛٞ حُ٘ؼ٣َش 

٣وٍٞ ك٤ٚ إ « Litterature et Significationح٧ىد ٝحُي٫ُش »ُظٞىٍٝف ك٢ ًظخرٚ 

                                                                 
 -بيروت -المركز الثقافي العربي -«المتخيل السردؼ: مقاربات نقدية في التناص والرؤػ والداللة»ابراىيـ، عبدهللا: . 6

 .1991الدار البيضاء 
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حُ٘ؼ٣َش ٢ٛ ٗظ٣َش ح٧ىد، ٝهٍَ ارَح٤ْٛ إٔ حُـخٗذ حُ٘ظ١َ ٣ٔظؤػَ رخُـِء 

ٖٓ ٓظٖ حٌُظخد، ٣ٝظ٠خءٍ اُحء ًُي حُـخٗذ حُظل٢ِ٤ِ. ٌُٖٝ ٌٛح حُظو٤ْٔ  ح٧ًزَ

حُِّٔٔٞ ك٢ حُظخَٛ، ٫ ٣ـ٤ذ كو٤وش أٓخ٤ٓش، ٢ٛٝ إٔ حُظل٤َِ، اٗٔخ ٣ٜ٘ٞ ػ٠ِ 

حٓظلخٟش ٣ٍَٟٝش ُظ٤ٟٞق آ٤ُش حُظل٤َِ ًحطٚ. ٝػ٤ِٚ كبٕ حُ٘ظخثؾ حُٔظٔخٌٓش طلظخؽ 

ٓويٓخص ٜٓ٘ـ٤ش طٔٞؽ ظٍٜٞٛخ، ىحثٔخ  ا٠ُ أ٤ٍٟش ِٛزش ٝٓظٔخٌٓش، ٝطلظخؽ ا٠ُ 

 ٝٛٞ ٓخ ػ٢٘ رٚ ك٢ َٓحؿؼظٚ حُ٘وي٣ش َُٔ٘ٝع ٣وط٤ٖ. 

ٝحٗظوي ارَح٤ْٛ ك٢ ٤ٓخم ػَٟٚ َُٔ٘ٝع ٣وط٤ٖ َٓؿؼ٤ظٚ حُٔطِوش ُِ٘وي 

حُل٢َٔٗ حُليحػ٢ ٝٓخ رؼي حُليحػ٢، ؿخك٬  أٝ ٓظـخ٬ٛ  رؼٞ أْٛ اٗـخُحص حُ٘وي 

٣ٌظل٢ رخ٩ٗخٍس حُظخ٣ٍو٤ش حُؼخرَس حُؼخ٢ُٔ ح٧هَٟ ٓؼَ حُ٘وي ح٧ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ، ك٤ٖ 

١خ٣زُٞٞؿ٤خ »أٝ حُؼخٍٟش ا٠ُ ٓؼَ ٌٛٙ ح٩ٗـخُحص، ًٔخ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ًٗٔٞؽ أٝ 

Typelogie ».٤ُِٜؾ 

ٝهٜٚ ك٤ٔي ُلٔيح٢ٗ )حُٔـَد( ؿٜيح  أًزَ ُ٘وي ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش 

حُ٘وي حَُٝحث٢ ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ٖٓ ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حَُٝح٣ش ا٠ُ »حُلي٣ؼش ك٢ ًظخر٤ٚ 

ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ »( 9ٝ()6881« )٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حُ٘ٚ حَُٝحث٢

(، ٝٓٔخ ٣ـيٍ ًًَٙ إٔ ُلٔيح٢ٗ ٣٘خهٖ ه٤٠ش ٗوي٣ش أٝ 9()6889« )حُ٘وي ح٧ىر٢

أىر٤ش، ك٤ِْ ىأرٚ ٛٞ طظزغ ح٧ػٔخٍ حُ٘وي٣ش، ٌُُٝي ٫ طؼيّ ًظزٚ ٟٖٔ ٗوي حُ٘وي، ٝإ 

ـظٜخ ٌُٜٙ حُو٤٠ش حُ٘وي٣ش أٝ ح٧ىر٤ش طؼَٟض ٌُٜٙ ح٫ٛظٔخٓخص حُ٘وي٣ش ك٢ ٤ٓخم ٓؼخُ

 أٝ طِي.

ٝطظٜق آٍحء ُلٔيح٢ٗ ػ٠ِ حُؼّٔٞ رؤٜٗخ هخ٤ٓش ٝٓظؼٔلش أك٤خٗخ ، ٫ٝ طَحػ٢ 

ح٤ُٔخم حُظخ٣ٍو٢ ٝحُٜٔ٘ـ٢ ُظٍٜٞ حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ كًَش حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ 

 حُؼَر٢.

وي حُ٘»ًٝخٕ حٌُظخد حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ط٘خٍٝ ؿخٗزخ  ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٛٞ 

حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ـ  -6حُز١ٞ٤٘ ٝحُ٘ٚ حَُٝحث٢ ـ ٗٔخًؽ طل٤ِ٤ِش ٖٓ حُ٘وي حُؼَر٢: 

(6886: 6)ؿـ« حُز٤٘شـ حُ٘و٤ٜش
(8)

حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ ٝحُ٘ٚ حَُٝحث٢ ـ ٗٔخًؽ »، ٝ
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(6886: 2)ؿـ« حُِٖٓ ـ حُل٠خء ـ حَُٔى -2طل٤ِ٤ِش ٖٓ حُ٘وي حُؼَر٢: 
(61)

 ،

ُٔـَد(. ٝأٗخٍ ٓئُلٚ ا٠ُ أٗٚ ٝحٌُظخد رـِأ٣ٚ، ٖٓ طؤ٤ُق دمحم ٣َٞٓط٢ )ح

أ١َٝكش ؿخٓؼ٤ش رخ٧َٛ، ٝأٍحى، ٗؤٕ ٓٞحٙ ٖٓٔ طٜيٝح ُِ٘وي حُٔظَٜ 

رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، رؤ١َٝكظٚ إٔ ٣ؼخُؾ طٔؼَ حُ٘وخى حُؼَد، ٟٓٞٞع حُزلغ، 

ُِؼوخكش حُ٘وي٣ش حُـَر٤ش ػخٓش، ُِٜٝٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ٝأىٝحطٚ حُؼ٤ِٔش ٜٝٓطِلخطٚ حُ٘وي٣ش 

ٟ: ا٠ُ أ١ كيّ حٓظ٘ؼَ ٛئ٫ء حُ٘وخى حُظل٫ٞص حُظ٢ هخٛش؟. ٝأٟخف أٓجِ ش أهَ

١َأص ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ػزَ ٓٔخٍٙ حُط٣َٞ ٖٓ حُـٔخ٤ُش ا٠ُ حُ٘ؼ٣َش؟ ٓخ ٢ٛ 

حُٔو٫ٞص حُ٘وي٣ش حُظ٢ ٣ٔخٍّ ٛئ٫ء حُ٘وخى ك٢ ٛي٣ٜخ ػ٤ِٔش حُ٘وي ح٧ىر٢؟ َٛ 

٫ٝكع إٔ حهظَٜٝح ػ٠ِ طٞظ٤ق حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ أّ حٓظ٘ـيٝح رٔ٘خٛؾ أهَٟ؟ 

 ٓؼَ ٌٛٙ ح٧ٓجِش طٌٔ٘ٚ ٖٓ ٍٛي ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٬ثن، ٢ٛٝ:

 ػ٬هش حُ٘ظ٣َش رخُٔٔخٍٓش ٖٓ ىحهَ حُز٤٘ش حُ٘وي٣ش ًحطٜخ. *

 ػ٬هش حُٜٔ٘ؾ حُٔظٞه٠ ٜٝٓطِلخطٚ حُ٘وي٣ش رخُؼَٔ حَُٝحث٢ حُٔ٘وٞى. *

ػ٬هش حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ رخُٜٔ٘ؾ حُ٘ل٢ٔ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢  *

 هظٚ رخُ٘ؼ٣َش.ٝحُلِٔل٢، ًٌٝح ػ٬

 ػ٬هش حُ٘وي حُؼَر٢ رخُ٘وي حُـَر٢. *

ٍٝٛي ٣َٞٓط٢ ٌٛٙ حُؼ٬ثن ٖٓ ه٬ٍ حُٔظٖ ح١ٌُ ٠٣ْ ح٧ػٔخٍ حُ٘وي٣ش 

 حُظخ٤ُش:

 (.6898َُٔٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ )٣ٍٞٓش( )« ٬ٓٓق ك٢ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش» *

ُوخُيس ٓؼ٤ي « ك٤ًَش ح٩ريحع ـ ىٍحٓخص ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ» *

 (.6898)٣ٍٞٓش ـ 

٣ٍُْٞٔ أر٢ ٗخَٟ « ح٤ُ٘ٔ٧ش ٝحُ٘وي ح٧ىر٢ ـ ك٢ حُ٘ظ٣َش ٝحُٔٔخٍٓش» *

 (.6898)ُز٘خٕ ـ 

ُ٘ز٤ِش ارَح٤ْٛ « ٗوي حَُٝح٣ش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش حُلي٣ؼش» *

 (.6891ٓخُْ )َٜٓ ـ 

 (.٠٘ٔ٤ُ6899 حُؼ٤ي )ُز٘خٕ « ك٢ ٓؼَكش حُ٘ٚ» *

٤ُِٔح هخْٓ )َٜٓ  «ر٘خء حَُٝح٣ش ـ ىٍحٓش ٓوخٍٗش ُؼ٬ػ٤ش ٗـ٤ذ ٓللٞظ» *

6894.) 

حُوَحءس ٝحُظـَرش ـ كٍٞ حُظـ٣َذ ك٢ حُوطخد حَُٝحث٢ حُـي٣ي » *

 (.6891ُٔؼ٤ي ٣وط٤ٖ )حُٔـَد « رخُٔـَد
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٤َُٔٔ حَُُٔٝه٢ ٝؿ٤َٔ ٗخًَ )طْٞٗ ـ « ٓيهَ ا٠ُ ٗظ٣َش حُوٜش» *

6891.) 

٢ٛٝ حهظ٤خٍحص ُٜ٘ٞٙ ٓزٌَس ٗٔز٤خ ، ٬ٗٝكع أٜٗخ ٫ طظٔؼَ ػ٠ِ ٗلٞ 

ٜٗخ رٔ٘خٛؾ ٓخثيس، طو٤ِي٣ش، أٝ ٝحهؼ٤ش، ٓطِن  أٝ ٢ًِ  ّٞ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٝاٗٔخ طِ

أٝ ٜٗخؿ٤خص حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش. ٓؼِٔخ حٗلخُ ٣َٞٓط٢ ا٠ُ حُٔٔخٍٓش، ٝكيىٛخ رلظَس 

 ه٤َٜس ٫ طظـخُٝ ٓض ٓ٘ٞحص، ٝحُظِّ رخُوطٞحص حُظخ٤ُش:

 هَحءس حُ٘ٚ حَُٝحث٢ ٝحُ٘ٚ حُ٘وي١. -

 ٓلخٍٝ ططَف اٌٗخ٤ُخص كٍٞ حُ٘وي حَُٝحث٢.ط٤ٜ٘ق حُز٤٘خص حُ٘وي٣ش ٝكن  -

حٓظ٘زخ١ حُٜٔ٘ؾ حُٔؼظٔي ٖٓ ١َف حُ٘خهي ٖٓ ه٬ٍ ط٣َٜلخطٚ ٝطل٬٤ِطٚ،  -

ك٬٠  ػٖ حُٔلخ٤ْٛ ح٩ؿَحث٤ش هٜي حُظلخٍٝ ك٢ ٗؤٕ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ 

 ٜٝٓطِلخطٚ، ٝح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٍّٓٞ رٜخ ك٢ طل٤َِ حُ٘ٚ حَُٝحث٢.

 طوي٣ْ ح٩ٟخكخص ح٣ٍَٝ٠ُش. -

ًَ ٓلٍٞ ك٢ ط٤ًَذ ٌٓؼق ٝطٔـ٤َ ح٫ٓظ٘ظخؿخص حُوخٛش، ػْ طِو٤ٚ  -

َّ ح٫ٓظ٘ظخؿخص حُوخٛش رٌَ حُٔلخٍٝ.  طٌؼ٤ق ً

٬٣ٝكع إٔ ٣َٞٓط٢ ٣لخًْ حُ٘وخى حُؼَد ػ٠ِ حَُٔؿؼ٤ش حُـَر٤ش، ٫ إٔ 

٣ٌ٘ق ػٖ ٓٔخٍٓظْٜ ٖٓ ىحهِٜخ ٝٝكن ٓلخ٤ٜٛٔخ ١َٝحثوٜخ. ٝكؼَ ًُي ك٢ ط٤ًَزٚ 

 حُؼخ٢ٗ:

وخى أٝ ٣ظ٘خٕٓٞ أْٜٗ اُحء اٗـخُحص طظَٞٓ حُٔ٘خٛؾ ٌٌٛح ٠ٔ٘٣ ٛئ٫ء حُ٘»

حُز٣ٞ٤٘ش رخػظزخٍٙ ٓ٘خٛؾ ػ٤ِٔش ٟٝؼ٤ش ط٘طِن ٖٓ حُز٤٘ش ح٧ٓخ٤ٓش ح٬ُٝحػ٤ش حُظ٢ 

طلٌْ ًَ حُز٤٘خص حُيحه٤ِش ُِوَحكش ُِٝ٘ٚ حَُٝحث٢. ٝهي طزيٝ ٌٛٙ حُز٤٘ش ك٢ ٌَٗ 

«ر٢٤ٔ أٝ ٓؼوي
(66)

. 

أٝحثَ حُ٘وخى ح٣ٌُٖ ٗزٜٞح ا٠ُ ٌٌٝٛح، ٣ؼي ك٤ٔي ُلٔيح٢ٗ ٝدمحم ٣َٞٓط٢ ٖٓ 

ظخَٛس ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٝٓخٍٓٞح ػ٤ِٔظ٢ ٗوي حُ٘وي، ك٢ ؿٞحٗذ ٜٓ٘خ، ٟٖٝٔ 

كظَس ٓليىس ٢ٛ ريحءس طٔؼَ حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُؼَر٢ ٌُٜٙ ح٫طـخٛخص 

 حُـي٣يس، أٝ ح٧هٌ رؤٓ٘خؽ ٜٓ٘خ.

ر٤ش ك٢ ٝطؼَٝ ػزي حَُك٤ْ حٌَُى١ ٧ٛيحء حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ حُيٍحٓخص حُؼَ

(6882« )حَُٔى ك٢ حَُٝح٣ش حُٔؼخَٛس: حَُؿَ ح١ٌُ كوي ظِٚ ًٗٔٞؿخ  »ًظخرٚ 
(62)

 ،
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ٍٝأٟ إٔ حُيٍحٓخص حُز٣ٞ٤٘ش ح٧ٍٝٝر٤ش أهٌص طـِٝ حُٔـخ٫ص حُ٘وي٣ش ك٢ ح١ُٖٞ 

حُؼَر٢ ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص ٖٓ ٌٛح حُوَٕ، ر٤٘ٔخ ًخٗض ٛ٘خى ٓيٍٓش ٗوي٣ش ٓٔظوَس طوّٞ 

ر٤ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش، رَ إ أٜٓٔخ ػ٠ِ ىٍحٓش ح٠ُٔخ٤ٖٓ ح٧ى

ؿَٜٔس حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ُْ طٔظٔؾ حُز٣ٞ٤٘ش، ٓؼخ٫  ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس، ػ٠ِ أٜٗخ 

ػَٔس ُظَف ك١ٌَ، ٝأٜٗخ طٔظـَم ك٢ حًُ٘ٔٞؽ ح٢ُ٘ٔ٧ ٝحُ٘وي حُِـ١ٞ، ٫ٝ طٔظِي 

ُٜخ ىٍٝ حٌُٝم أىٝحص ُِٔلخِٟش ر٤ٖ ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش، ُٟٞؼ٤ظٜخ حُظل٤ِ٤ِش، ٩ٝٛٔخ

ك٢ حُلٌْ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ، ٝك٢ ارَحُ حُـٞحٗذ حُـٔخ٤ُش ك٤ٜخ، ٢ٛٝ كـؾ ١خُٔخ 

ػ٬ػ٤ش »ٍىىٛخ حُ٘وخى ح٫ؿظٔخػ٤ٕٞ ٝحُٔخ٤ًٍٕٔٞ ٓؼَ ٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخُْ ك٢ ًظخرٚ 

 (.6891« )حَُكٞ ٝح٣ُِٜٔش

ٝطٞكَ ػَٝ حٌَُى١ ػ٠ِ ػ٬ػش أرلخع ػَر٤ش ططز٤و٤ش، حطوٌص ٖٓ 

ٜخ، ٝهي حهظخٍٛخ ٫طٜخُٜخ حُٔزخَٗ رخُ٘ٔخًؽ حُز٣ٞ٤٘ش ح٧ٍٝٝر٤ش حُز٣ٞ٤٘ش ٜٓ٘ـخ  ُ

رٌَ٘ ٣َٛق، ك٢ٜ طٔؼَ حُـ٘خف حُٔٔظـَد ٖٓ حُظ٤خٍ حُؼوخك٢ حُؼَر٢ ك٢ ٓـخٍ 

ىٍحٓش حُ٘ٚ، ٝٛٞ حُـ٘خف ح١ٌُ أىهَ، رَأ٣ٚ، ػ٠ِ حُيٍحٓخص ح٤ُٜ٘ش حُؼَر٤ش 

ٍ أ٠٣خ  ٧ٜٗخ ؿ٤ٔؼخ  ٓؼخ٤٣َ ؿي٣يس، ٝأىٝحص ُْ طظق ُٚ ٖٓ هزَ، ٝٝهغ ػ٤ِٜخ ح٫هظ٤خ

حٛظٔض رخُظطز٤ن أًؼَ ٖٓ حٛظٔخٜٓخ رخُ٘ظ٣َخص، ٧ٜٝٗخ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ر٤جخص ػَر٤ش 

 ٓظ٘ٞػش، ٌٝٛٙ ح٧رلخع ٢ٛ:

٤ِٓح هخْٓ. «. ر٘خء حَُٝح٣ش: ىٍحٓش ٓوخٍٗش ُؼ٬ػ٤ش ٗـ٤ذ ٓللٞظ» -6

6894. 

 .٤ُٝ6891ي ٗـخٍ «. ه٠خ٣خ حَُٔى ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞظ» -2

 .٠٘ٔ٣6881 حُؼ٤ي « ٝحث٢ ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘طو٤٘خص حَُٔى حَُ» -9

٣ٝظْٔ ؿٜي حٌَُى١ رخُٔٔخص حُظخ٤ُش: ح٣٩ـخُ ٝا٠٣خف ٜٓخىٍ حُ٘وي حُـي٣ي 

ك٢ حٌُظذ حُظ٢ طؼَٝ ُٜخ رخُ٘وي، ٝح٤َُٔ ا٠ُ ا٬١م ح٧كٌخّ. ٍٝٝى ٗوي ؿِث٢ 

(، ٝحُ٘وي ٓٞؿٚ ٬ُٜف 6884« )ٗوي حُليحػش»ُلخٓي أرٞ أكٔي )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

(. كوي كٟٞ 6882« )ر٬ؿش حُوطخد ٝػِْ حُ٘ٚ»َ )َٜٓ( كٍٞ ًظخرٚ ك٠

ًظخد أر٢ أكٔي ٓوخ٫ص ٗوي٣ش ُِ٘وخى حُؼَد ح٣ٌُٖ ٣ٔظَٗيٕٝ رخ٫طـخٛخص حُلي٣ؼش، 

رخ٩ٟخكش ا٠ُ رؼٞ حُٔوخ٫ص ٝحَُٔحؿؼخص حُ٘وي٣ش ُؼيى ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش 

خ٤ٗخ ٝأ٣ٌَٓخ حُ٘ؼَ حُلي٣غ ك٢ أٓز»حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش، ٝا٠ُ ٓوخُظ٤ٖ كٍٞ 

أٓخ حُ٘وخى ح٣ٌُٖ ٝؿٚ ٗويٙ حُِٔز٢ «. ٗؼَحء حُٔزؼ٤٘٤خص ك٢ أٓزخ٤ٗخ»ٝ« ح٬ُط٤٘٤ش

ا٤ُْٜ، كْٜ ًٔخٍ أرٞ ى٣ذ )٣ٍٞٓش( ٬ٛٝف ك٠َ )َٜٓ( ٝدمحم هطخر٢ 

)حُٔـَد(، ر٤٘ٔخ كظ٢ ػزي هللا حُـٌح٢ٓ )حُٔؼٞى٣ش( ر٘وي ا٣ـخر٢ ٣ٔظلوٚ. ٣ٝؼ٤٘٘خ 

 حُ٘ٚ حَُٔى١. ٖٓ ًظخرٚ ٗويٙ ُل٠َ ٫ٗظـخُٚ ػ٠ِ

 691( ٛللش ٖٓ أَٛ )61حٓظـَم ٗوي أر٢ أكٔي ُل٠َ ك٬ٜ  ًخ٬ٓ  )

ٛللش( طُٞع ا٠ُ ٓوخُظ٤ٖ، ٝطًَِ ٗويٙ حُِٔز٢ ك٢ اريحء ٗؤش ًخِٓش ػ٠ِ حُ٘وخى 
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حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓغ ح٫طـخٛخص حُلي٣ؼش، ٧ٕ طؼخِْٜٓ ٓغ حُؼِّٞ حُـي٣يس أ٤َٓ ٓ٘طِوخص 

 ػ٬ػش:

:ٍ ٓؼٜخ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ا٬١ه٢، حٗزٜخٍح ، أٝ اىػخء، أٝ ٛٞ حُظؼخَٓ  حُٔ٘طِن ح٧ٝ

 طَٔػخ  ؿ٤َ ٓٔظٞػذ ُِظخَٛس أٝ ُِؼِْ حُـي٣ي.

حًظذ ٬ًٓخ  ؿ٤َ ٓلّٜٞ »ٛٞ ٤ٓخىس ٓلّٜٞ ُٔخٕ كخُٚ ٣وٍٞ  ٝحُٔ٘طِن حُؼخ٢ٗ:

، ٝهي ٜٗيص، رَأ٣ٚ، حُٔخكش حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش «٣٘ظَ ا٤ُي ػ٠ِ أٗي أًزَ حُؼِٔخء

ػيى ًز٤َ ٖٓ حٌُظذ ٫ ٣لٜٜٔخ أكي، ٖٓ حُوخ١ٍء  ه٬ٍ ػوي حُؼٔخ٤ٗ٘خص ظٍٜٞ

 حُؼخى١ كظ٠ أًؼَ حُ٘خّ ػوخكش ٝطوٜٜخ . 

ٛٞ ه٤خّ حُظَؿٔش ٝحُظؤ٤ُق ك٢ حُؼِّٞ حُـي٣يس ػ٠ِ حُؼـٔش  ٝحُٔ٘طِن حُؼخُغ:

ٝح٫رظٔخٍ أٝ ح٩ىّػخء رخ٩ٜٓخّ ك٢ طط٣َٞ حُؼِْ. ٝحٓظؼ٠٘ رؼٞ حُـٜٞى حُ٘وي٣ش. 

ِؼـٔش ٝح٫رظٔخٍ، ٝهظْ ٓوخٍرظٚ ك٢ حُٔوخُش ح٠ُٝ٧ ًًَٝ أرٞ أكٔي ٓظخَٛ ًؼ٤َس ُ

:ٍ  رخُوٞ

كؤ١ ٓلّٜٞ ػ٢ِٔ، ٝأ١ ٜٓ٘ـ٤ش، ٝأ١ ٟز٢، ٝأ١ طـ٣َذ ك٢ ًظخرٚ، ٫ »

٣َر٢ ر٤ٜ٘خ ا٫ ٍحر٢ ٖٛ ٛٞ كو٢ ٠ٔٔٓ ػِْ حُ٘ٚ؟! ك٬٠  ػٖ أٜٗخ ـ ًٔخ أِٓل٘خ، 

ػْ كوَحص ٣ٞ١ِش ٓ٘ظِػش ٖٓ ٤ٓخهٜخ حٗظِحػخ ، ٟٝٓٞٞػش ك٢ ٤ٓخم ؿي٣ي، ٖٝٓ 

كبٗي طوَأ حُٔطٍٞ، كظـي كخُش ٖٓ ح٩رٜخّ رٍٜٞس ه٣ٞش ؿيح  ٓغ ١ز٤ؼش ػِْ 

«حُ٘ٚ
(69)

. 

ُٝؼِ٘خ ِْٗٔ ك٢ ٗوي أر٢ أكٔي هٔٞس ٝآَحكخ  ك٢ ح٫طٜخّ، كؼٔش ك٠خثَ ٌُظخد 

ك٠َ ُٝـٜٞىٙ حُ٘وي٣ش ح٧هَٟ حُظ٢ ٫ طٌَ٘، ٫ طٌٛذ ًِٜخ ٓغ حُِٔز٤خص. ٝأٟخف 

خىحص أهَٟ ُل٠َ ٢ٛ حُظي٤ُْ ٝحُظِل٤ن، كٜٞ ٣٘ظوَ أرٞ أكٔي ك٢ ٓوخُظٚ حُؼخ٤ٗش حٗظو

ٖٓ كوَس ا٠ُ كوَس، ٖٝٓ رخكغ ا٠ُ رخكغ آهَ، ٖٝٓ كٌَس ا٠ُ كٌَس كظ٠ ٣َٜ 

:ٖ  رؼي هْٔ ػَ٘س ٛللش رخُظلي٣ي ا٠ُ ٓخ ٣٘زٚ ػَٟخ  ؿ٤َ ٤ِْٓ ُـٜٞى ح٥ه٣َ

 Identificationحُظٔخ٢ٛ »ٝطَٜ ٣َ١وظٚ ك٢ ط٤ٜٖٔ ح٥ه٣َٖ ا٠ُ ٗٞع ٖٓ »

حُٔئُق ح٢ِٛ٧ ح١ٌُ ٗوَ ػ٘ٚ، ك٤ظٖ حُوخٍة إٔ ٌٛٙ حُلوَس أٝ طِي ٖٓ  ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ

«٬ًّ حُيًظٍٞ ك٠َ ٓغ أٗٚ ٓـَى ٗخهَ ُٜخ
(64)

. 

ٝأ١ِن أرٞ أكٔي ٛلخص ِٓز٤ش ظخُٔش ػ٠ِ ك٠َ ٓؼَ حُو٢ِ ٝحُظـ٤َٜ، ٝإٔ 

كوي ً٘ض ىحثٔخ  أكْ رخُظٞؿْ ٖٓ ٌٛٙ حٌُظذ »ٌٛح ٛٞ ىأرٚ ك٢ ًظزٚ ح٧هَٟ، 
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ـٜخ، ٝحُظ٢ ٣زيٝ ًٝؤٜٗخ أُلض روٜي إٔ طو٤ْ ؿيحٍح  ٣لَٜ ر٤٘٘خ حُـ٣َزش ك٢ ٓ٘خٛ

«ٝر٤ٖ حُؼِّٞ حُلي٣ؼش
(61)

. 

ٝهي آػَص ح٩ٗخٍس ُزؼٞ طلخ٤َٛ ٗوي أر٢ كخٓي، ٧ٗٚ ٣ؼزَ ػٖ ًٗٔٞؽ 

ؿخُذ ػ٠ِ ٗوي حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢، رٔخ ٛٞ ٗوي ٓظَٔع ٣لظوَ ا٠ُ حُظ٣ٞٔؾ حُل١ٌَ 

ُٜٔ٘ـ٢ ٤ُِٔٚ ا٠ُ ا٬١م ح٧كٌخّ رخُيٍؿش ٝحُل٢٘ ٝحَُإ٣ش حُظخ٣ٍو٤ش ٝح١٩خٍ ح

 ح٠ُٝ٧.

٣ٝٔظلخى ٖٓ ػَٝ ٌٛٙ حُيٍحٓخص حُٔخروش أَٓحٕ ح٧ٍٝ ٛٞ حُظ٘ز٤ٚ ا٠ُ 

ظٍٜٞ ٓؼَ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ أٜٗخ ٫ طظـخُٝ كيٝى ح٩ٗخٍس ُٔخ 

ك٢  طٔؼِٚ ك٢ كًَش حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ. أٓخ ه٤ٔظٜخ حُ٘وي٣ش ك٢ٜ ٓليٝىس

 رخرٜخ.

 دواعي البحث:
٣ٔظـ٤ذ ٌٛح حُزلغ ٠ُٞحؿ٢ ك٣ٌَش ٝٗوي٣ش ػ٠ِ ٝؿيح٢ٗ، ُؼَ أُٜٝخ ٛٞ 

١ٝؤس ح٩كٔخّ رخ٣ُٜٞش حُؼَر٤ش، ٝٓخ طٞحؿٜٚ ٖٓ اًَحٛخص ٗي٣يس ط٘ؼٌْ، رٌَ٘ 

ٓزخَٗ أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ، ػ٠ِ حُٞػ٢ رخٌُحص حُو٤ٓٞش، ٝػخ٤ٜٗخ حطٜخٍ ٌٛٙ ح١ُٞؤس 

٢ ٗئٕٝ ك٤خط٘خ ًخكش طؼ٤٠يح  ُِلٌَ حُ٘وي١، ٝاػَحء رخُلخؿش ا٠ُ اػٔخٍ ٗوي حُ٘وي ك

ُِظـَرش حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش ك٢ ٤ٓيحٜٗخ ح٧هَد، أػ٢٘ حُ٘وي ح٧ىر٢ ح١ٌُ ٣وظِٕ ك٢ 

ٓل٫ٞٔطٜخ ٌٛح حُلٌَ حُ٘وي١، ٝػخُؼٜخ حهظ٤خٍ ٓـخٍ أىر٢ ٗوي١ ٓ٘يؿْ رخُظخ٣ٍن ٛٞ 

 ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝٗوي حَُٔى٣خص ك٤ٔخ رؼي.

٧هَٟ ٫هظ٤خٍ ٌٛح حُزلغ ػٖ كظَطٚ حُٔليىس، كؤٝؿِٛخ ك٤ٔخ أٓخ حُيٝحكغ ح

:٢ِ٣ 

ٛٞ كوَ حٌُٔظزش حُؼَر٤ش رؤرلخع ٗوي حُ٘وي، كؼٔش ًظذ ٫ طَٜ ا٠ُ ػيى  ح٧ٍٝ

أٛخرغ ح٤ُي حُٞحكيس طظ٘خٍٝ ٓٔخٍٓظٚ ك٢ ٌٛح حُوطَ أٝ ًحى، أٝ ٌٛح ح٫طـخٙ أٝ ًُي، 

٘خ ُِيٍحٓخص حُٔخروش، ٢ٛٝ أٝ ُيٟ ٗخهي أٝ آهَ. ٫ٝكظ٘خ ٓؼَ ًُي ُيٟ حٓظؼَحٟ

 ه٤ِِش ؿيح . 

ٛٞ رَُٝ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝحُظؤػَ حٌُز٤َ  ٝحُؼخ٢ٗ

ُِ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد رٜخ ك٢ أهطخٍ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ًِٚ، ٓٔخ ٣ز٤ٖ ٗيس حُٔئػَحص 

ُظخّ ح٧ؿ٘ز٤ش حُـَر٤ش ك٢ ط٣ٌٖٞ حُ٘خهي حُؼَر٢ ح٧ىر٢ حُلي٣غ ا٠ُ كيّ ح٫ٓظ٬د ح
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ح١ٌُ ٣ـ٤ّذ ٓؼٚ حُظٞحَٛ ٓغ ٍٓٞٝػٚ حُؼوخك٢، ٣ٝليع هط٤ؼش ٓؼَك٤ش ٓغ طوخ٤ُيٙ 

 ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش.

ٛٞ إٔ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ظَٜص ٝطِٜذ ػٞىٛخ ك٢ حُؼوٞى  ٝحُؼخُغ

حُؼ٬ػش ح٧ه٤َس، كطـض ػ٠ِ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٝحُظٔؼ٤٘٤خص 

 ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ.

ٛٞ ٍٗٔٞ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُٔـخ٫ص حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢  حرغٝحَُ

ٝحَُٔى١ ؿ٤ٔؼٜخ، ٝهي طـِض ربٜٓخٓخص ٝحػوش ُ٘وخى ٝرخكؼ٤ٖ ٓؼظز٣َٖ ٖٓ أؿ٤خٍ 

ٓوظِلش ك٢ ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢ ٝح٧ىر٢، ٝحُ٘وي حُ٘ظ١َ، ٝحُ٘وي 

 حُظطز٤و٢.

ٓظٜخ حُ٘وي٣ش ٝىٍٝحٜٗخ ٛٞ هخر٤ِش ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ك٢ ٓٔخٍ ٝحُوخْٓ

ػ٠ِ أه٬ّ ٌٛٙ حٌُؼَس حٌُؼ٤َس ٖٓ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد، ػ٠ِ اػخٍس ه٠خ٣خ ػوخك٤ش 

ٝك٣ٌَش ٝٗوي٣ش ك٢ ٓ٘ظ٠ٜ ح٤ٔٛ٧ش ٓؼَ حُٜٔ٘ؾ ٝحُٜٔطِق ٝحُظزؼ٤ش، ٝحُؼ٬هش 

 رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝحُٔ٘خٛؾ حُٔؼَك٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش.

ٓش ٝػٔخ٤ٗش كٍٜٞ، ٝهخطٔش، ٝػزض ٝػ٠ِ ٌٛح، كوي طُٞع رلؼ٢ ا٠ُ ٓوي

 حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ.

ؿؼِض حُلَٜ ح٧ٍٝ ٓ٘ٚ ُِظطٍٞ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُل٢٘ ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝهي 

، َٝٓكِش حُظٌٕٞ طٔظَٔ كظ٠ ػخّ 6841ٝؿيص إٔ َٓكِش حُ٘٘ؤس طٔظي ا٠ُ ػخّ 

، ك٤غ ٜٗيص حُٔزؼ٤٘٤خص حٗط٬هش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ػْ رِـض ًٍٝطٜخ ك٢ 6891

حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٝحُظٔؼ٤٘٤خص. ٝأَٗص رب٣ـخُ ا٠ُ ٬ٓٓق ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش 

ٝططٍٞحطٜخ، ٢ٛٝ حٓظَٔحٍ حُظؤ٤ُق ك٢ ٗ٘ؤس حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٝطخ٣ٍوٜخ، ٝح٫ٛظٔخّ 

رخُـخٗذ حُل٢٘ أًؼَ ٓٔخ ًخٕ ك٢ حَُٔكِش حُٔخروش، ٝحٓظَٔحٍ حُ٘وي حُظؼ٣َل٢ 

َرش حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش رل٠َ ٝحُ٘ظ١َ حُظو٤ِي١، ٝحطٔخع ٗزَس حُلي٣غ ػٖ حُظـ

ٗٔٞ ٝػ٢ حُوخٙ ٝحَُٝحث٢ حُؼَر٢ رل٘ٚ، ٝطو٤ٜض ٬ٓٓق ٤ٛٔ٘ش ىٍحٓخص حٌُٔٛذ 

حُٞحهؼ٢ ك٢ ٛؼٞىٛخ ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص، ٝأكُٜٞخ حُظي٣ٍـ٢ ك٢ حُؼٔخ٤ٗ٘خص 

ٝحُظٔؼ٤٘٤خص، ٝػخ٣٘ض ظخَٛس حُزلغ ػٖ حُظَحع حُو٢ٜٜ ٝٝػ٤ٚ، ٝطٞهلض ػ٘ي 

 يٟ رؼٞ ٝؿٞٛٚ حُزخٍُس.طؤ٤َٛ حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ ُ

ٝػخُـض ك٢ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ حُؼٞحَٓ حُٔٔخػيس ػ٠ِ ك٢ ط٣ٌٖٞ ح٫طـخٛخص 

حُـي٣يس، ٓؼَ ح٫طٜخٍ حُٔزخَٗ، ٝحُظَؿٔش، ٝططٍٞ حُؼِّٞ ٝحُٜ٘خؿ٤خص حُٔؼَك٤ش، 

ٝٝٓخثَ ح٫طٜخٍ ٝػٍٞس حُٔؼِٞٓخص، ٝط٘خ٢ٓ أرلخع ح٣ُٜٞش ك٢ حُلٌَ ٝح٧ىد 

َُؿزش ك٢ حُظلي٣غ. ٝح٩هزخٍ ػ٠ِ حُظؤ٤ُق ٝحُ٘وي، ٝحُظطِغ ا٠ُ حُلي٣غ ٝح

حُٔؼـ٢ٔ ٝحُٜٔطِل٢ ٝحُٔٞٓٞػ٢، ٝحُؼ٬هخص ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ، ٝٝكَس أرلخع ٗظ٣َش 
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ح٧ىد ٝٗظ٣َش حُوٜش ٝحَُٝح٣ش رؼي ًُي، ٝح٫ٗ٘ـخٍ ر٘ظ٣َش ح٧ىد ػَر٤خ ، ٝط٘خ٢ٓ 

 حُزلغ ػٖ ٗظ٣َش ٗوي٣ش ػَر٤ش.

٣يس حُٔظِٜش رخُؼِّٞ ٝٗخه٘ض ك٢ حُلَٜ حُؼخُغ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُـي

ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُظخ٣ٍن ٝح٧كٌخٍ ٝحُلِٔلش ٝػِْ ح٫ؿظٔخع ٝػِْ حُ٘لْ، ٝٓخ 

 طٔوٞ ػٜ٘خ ٖٓ حطـخٛخص ٗوي٣ش.

ٝر٤٘ض ك٢ حُلَٜ حَُحرغ حٗظ٘خٍ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظِٜش رخُز٣ٞ٤٘ش 

 ل٤ٌ٤ٌش.ٝٓخ رؼيٛخ، ٓؼَ ٗؼ٣َش حَُٔى، ٝحُز٣ٞ٤٘ش حُي٤ُ٫ش، ٝح٤ُ٘ٔ٧ش، ٝحُظ

َٝٛكض ؿٜي١ ك٢ حُلٍٜٞ حُؼ٬ػش حُظخ٤ُش، حُوخْٓ ٝحُٔخىّ ٝحُٔخرغ، ُ٘وي 

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ أْٛ ٗٔخًؿٜخ، كٌخٕ حُلَٜ حُٔخىّ ُ٘وي حٍُٔٞٝع حَُٔى١، 

حُ٘ؼز٢ ٝح٧ىر٢، ٝحُٔخرغ ُِ٘وي حُ٘ظ١َ، ٝحُؼخٖٓ ُ٘وي حُ٘وي حُظطز٤و٢ رؤٗٔخ١ٚ 

هَ ا٠ُ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٝحُيٍحٓخص حُؼ٬ػش؛ ٢ٛٝ حُيٍحٓخص ًحص ح٤َُٔ ح٧

ح٫ٗظوخث٤ش، ٝحُيٍحٓخص ًحص ح٤َُٔ ح٧ًزَ، ك٢ كجخطٜخ حُؼ٬ع أ٠٣خ : ح٫ٗظـخٍ 

 حَُٔى١ ح٢ُٜ٘، ه٠خ٣خ ك٢ حَُٔى، حُظل٤َِ حَُٔى١ ح٢ُٜ٘. 

ٝػخُـض ك٢ حُلَٜ حُؼخٖٓ ٌٓخٗش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس اُحء رؼٞ ح٬ٌُ٘ٔص 

ِظ٤ٖ ٗوي٣ظ٤ٖ ٛٔخ حُٞحهؼ٤ش ٝحُليحػش، ٝػخُـظٜٔخ ك٢ حُ٘وي٣ش ٝحُل٣ٌَش، ٝحهظَص ٌٓ٘

ا١خٍ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ رؼخٓش، ٝٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش روخٛش، ٌِٝٓ٘ش ك٣ٌَش 

٢ٛ حُظزؼ٤ش ٝحُظؤ٤َٛ، كؤٟٝلض ظخَٛس حُظزؼ٤ش حُؼوخك٤ش رٞٛلٜخ ػخ٤ُٔش، ٝظخَٛس 

ٝح٣ش ُيٟ ًٗٔٞؽ حُظزؼ٤ش حُ٘وي٣ش، ٝحٗظوِض ا٠ُ ططز٤ن ُٜخ، ٛٞ كخُش ٗوي حُوٜش ٝحَُ

ٗوي١ ػَر٢ ٛٞ ػزيحُلظخف ٤ِ٤ًطٞ )حُٔـَد(  ح١ٌُ ١ٍٞ حُٜٔ٘ؾ حُظؤ٢ِ٣ٝ حُليحػ٢ 

حٓظ٘خىح  ا٠ُ حُظَحع حُ٘وي١ حُؼَر٢، ٝأكِق ًؼ٤َح  ك٢ طؼ٤َٔ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ 

 طيػ٤ْ أرلخع ح٣ُٜٞش.
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 -1998 -القاىرة  -)ترجمة حياة جاسـ دمحم( المجمس األعمى لمثقافة« نظريات السرد الحديثة»مارتف، واالس: . 16

 .11ص



 ـ 19ـ  

ٓظـ٘زخ  هيٍ ح٩ٌٓخٕ، اريحء ح٧كٌخّ ٝح٥ٍحء ػ٠ِ ؿٜٞى ح٥ه٣َٖ ٝأػٔخُْٜ، ٧ٕ 

حُٔؼَكش ٗٔز٤ش، ٝٝؿٜخص حُ٘ظَ ٓظزخ٣٘ش، ًخٗلخ  ك٢ حُٞهض ػٖ ه٤ٔش ٌٛٙ حُـٜٞى 

ك٢ ٤ٓخهٜخ حُظخ٣ٍو٢، ٌُُٝي طؼٔيص ح٩كخ١ش حُ٘وي٣ش رخٌُظذ حُ٘وي٣ش ك٢ ًحطٜخ ٝ

حُ٘وي٣ش حُٔؼ٤٘ش ر٘وي حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢ ٝح٧ىر٢، ٝحُ٘وي حُ٘ظ١َ، ٝح٩ُٔخّ 

رخٌُظذ حُ٘وي٣ش حُظطز٤و٤ش حُظ٢ حٓظَٗيص رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، ر٤ي أ٢٘ٗ أؿخُف ا٠ُ 

٤ش حُـٜٞى حُٔزٌُٝش، ُٝٔخ أىٟ حُوٍٞ إ ٓؼخُـظ٢ ُ٘وي حُ٘وي حُظطز٤و٢ طٔظٞػذ ؿخُز

ًُي ا٠ُ ٟوخٓش كـْ حُزلغ، كوي حهظُِض ٤ٗجخ  ًؼ٤َح  ٖٓ ٗوي١ ُِ٘وي حُظطز٤و٢، 

 ىٕٝ ح٩ه٬ٍ رـخ٣خص حُزلغ.

٬٣ٝكع أ٢٘ٗ، حطٔخهخ  ٓغ ٜٓ٘ـ٢ حُٟٔٞٞػ٢، ػخِٓض حُٜ٘ٞٙ حُ٘وي٣ش ٖٓ 

ٝأَٗص،  ىحهِٜخ، ُْٝ أكَٝ ػ٤ِٜخ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ، كلِِظٜخ، ٝأظَٜص أك٠َ ٓخ ك٤ٜخ،

أُخكخ  ؿخُزخ ، أٝ ط٣َٜلخ  أك٤خٗخ ، ا٠ُ رؼٞ ح٬ُٔكظخص ُِٜ٘خص أٝ حُظ٘خه٠خص أٝ 

ا٬١ه٤ش حَُأ١ ٝحَُٔؿؼ٤ش ُيٟ ٓٔخ٢ٍٓ ًُي ٖٓ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ. ٣ٝل٤ي ًُي أ٢٘ٗ 

ُْ أكخًْ حُٜ٘ٞٙ حُ٘وي٣ش ػ٠ِ ٓطخروظٜخ ٌُٜح حَُٔؿغ أٝ ًحى، اٗٔخ كِِض، 

 ٟٞػ٢ ؿ٤َ ٓظؼٔق.ٝكَٔص، رٔخ ٣ٔؼق ػ٠ِ طو٤٤ْ ٓٞ

ٝكَٛض ػ٠ِ حُظل٤َِ حٌُٔؼق ٝحُظل٤َٔ حُٞحٟق، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُظزخّ 

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٝؿٔٞٝ ُـظٜخ ؿخُزخ ، ُٝٝٞؿٜخ ك٢ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش. ًٝخٕ ىأر٢ ك٢ 

ف ٗوي٣خ  رخُٜ٘ٞٙ حُ٘وي٣ش ٝأٛلخرٜخ، ُٝٞ اٗخٍس، ػْ  َّ ح٩ؿَحءحص حُ٘وي٣ش إٔ أػ

٢ ٝحُظخ٣ٍو٢، ٝأكٜق ػٖ ه٤ٔظٜخ حُ٘وي٣ش ٝحُل٤٘ش أػخُؾ ٌٓخٗظٜخ ك٢ ٤ٓخهٜخ حُؼوخك

 ٝحُٔؼَك٤ش.

ُوي ػٔيص ا٠ُ حُؼَٝ حُ٘وي١ ٧ْٛ ح٩ٜٓخٓخص حُ٘وي٣ش )حٌُظذ رخُيٍؿش 

ح٠ُٝ٧( حُٔظؤػَس رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ٝٓ٘خه٘ظٜخ، كظ٠ ؿيح ًظخر٢ أهَد ا٠ُ 

ٓٞٓٞػش ٌُظذ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٝحَُٔى٣خص، ٝٛٞ ًَٓذ ٛؼذ ًٍزظٚ، 

وخى١ إٔ حَُٜٔ ٛٞ طظزغ ه٤٠ش ٗوي٣ش ٝح٫ًظلخء ربٗخٍحص ُزؼٞ حُٔ٘ظـ٤ِٖ رٜخ ٫ػظ

ُٝزؼٞ ؿٜٞىْٛ. ٝػٔش أَٓ ٬٤ٓكظٚ حُٜٔظٕٔٞ ٛٞ أ٢٘ٗ ٗخه٘ض ؿٜٞى حُ٘وخى 

حُٔظؤػ٣َٖ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس كٔذ حُٔـخٍ حُ٘وي١ ح١ٌُ ٓخٍٓٞٙ، ٫ ػَٝ ؿٜي 

ُؼَر٢ حُـي٣ي، ٤ُْٝ كٍٞ ًَ ٗخهي ػ٠ِ كيس، كخُ٘وخٕ كٍٞ ه٠خ٣خ حُ٘وي ح٧ىر٢ ح

حُ٘وخى حُٔٔخ٤ٍٖٓ ُٚ، ك٘ٞهٖ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ؿٜي ػزيحُلظخف ٤ِ٤ًطٞ حُٔظَٜ ر٘وي 

حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ك٢ كِٜٚ حُوخٙ، َٓس  ُيٟ ٗوخٕ حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢ 

ٝأهَٟ ُيٟ ٗوخٕ حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ح٧ىر٢، ٓؼِٔخ ٗٞهٖ ؿٜي ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ 

 )حُؼَحم(، ٓؼخ٤ُٖ آه٣َٖ، ك٢ أًؼَ ٖٓ كَٜ. )حُٔـَد( أٝ ػزيهللا حرَح٤ْٛ

ُٝٔخ ًخٕ حُزلغ ٓظ٬ٜ  رَٔحؿغ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٜٝٓخىٍٛخ، ٢ٛٝ 

ؿَر٤ش رِـخص أٍٝٝر٤ش، ا٣ِ٤ٌِٗش ٝك٤َٔٗش ٝأُٔخ٤ٗش ٤ٍٓٝٝش ٝأٓزخ٤ٗش، كوي أٍٝىص 
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أٓٔخء ح٧ػ٬ّ أٝ حُٜٔطِلخص رخُِـش حُؼَر٤ش، ٝرخُلَٝف ح٬ُط٤٘٤ش، كٔذ 

ظٜخ ح٧َٛ، حُل٤َٔٗش أٝ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش، ٝكٔذ ًًَٛخ ُيٟ ٌٛح حُزخكغ حٓظؼٔخُٜخ رِـ

أٝ حُ٘خهي. ٝآػَص إٔ أًًَ طخ٣ٍن ١زؼش حٌُظذ ح٧ؿ٘ز٤ش ٧ٍٝ َٓس ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ، 

 ٝأٍٝىص حْٓ حٌُظخد ٝٓئُلٚ رخُلَف ح٬ُط٢٘٤، ًِٔخ ط٤َٔ ٢ُ ًُي.

 ٝرخُ٘ٔزش ُِ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد، كوي ٟٝؼض، ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ، حُوطَ ح١ٌُ

٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٚ ُٔؼَكش حٗظ٘خٍ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش، ٓؼِٔخ 

ٟٝؼض، ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ أ٠٣خ  ىحهَ حُٔظٖ، طخ٣ٍن ١زؼش حٌُظخد حُؼَر٤ش ح٠ُٝ٧، 

ٓل٬٤  رو٤ش حُظٞػ٤ن ٍٝهْ حُٜللخص ا٠ُ ػزض حُٜٞحٖٓ ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ كَٜ. 

ُْ أٟغ ك٢ ػزض حَُٔحؿغ ٝطـ٘زض اػوخٍ حُٔظٖ ٝػزض حُٜٞحٖٓ ربكخ٫ص ًؼ٤َس، ٝ

ٝحُٜٔخىٍ ا٫ حٌُظذ حُظ٢ ؿَٟ حٓظويحٜٓخ ك٢ حُٔظٖ، ٢ٛٝ ًؼ٤َس ؿخُٝص 

ح٧ٍرؼٔخثش ًظخد. ٝأؿلِض طٞػ٤ن حُي٣ٍٝخص، ٌٓظل٤خ  رٌُي ك٢ ػزٞص حُٜٞحٖٓ ك٢ 

َّ كَٜ. ٫ٝ ٗي، إٔ ٌٓظزش ٌٛح حُزلغ ٝحٓؼش، ٓٔخ ؿؼ٢ِ٘ أٗلَ ٖٓ حَُ٘ف  ٜٗخ٣ش ً

٤َ ٝحُظل٤َٔ حُ٘وي٤٣ٖ، ك٢ ٓٞحءٓش طٔظو٤ْ ٓغ حُٜٔ٘ؾ حُٔٔظل٤ٞ، ٝأُـؤ ا٠ُ حُظلِ

حُٟٔٞٞػ٢، ٝٓغ ٓؼش حُزلغ ٝط٘ؼزٚ، ٢٘ٗ٧ ٫ أٓؼ٠ ا٠ُ حُظٞػ٤ن ٝح٩كٜخء 

رخُويٍ ح١ٌُ أػي ك٤ٚ ٗـ٢ِ ؿيح٤ُخ  ٣ظِْٔ ظخَٛس ؿ٤ِش ك٢ ٗويٗخ حُؼَر٢ حُلي٣غ، 

٢ٛ ه٤٠ش ػ٠ِ هيٍ ًز٤َ ٖٓ حُوطٍٞس طْٜٔ، ًٔخ أِٓلض، ك٢ حٓظو٬ٙ ٗظخثؾ 

ٓل٤يس ك٢ ٓؼَكش أىر٤ش ٝٗوي٣ش رخطـخٙ طؼ٤٠ي ح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ 

حُلي٣غ، ػ٠ِ إٔ ٌٛح ح٫طٔخع ٝحُظ٘ؼذ ٤ُْ ٓززخ  ٩ؿلخٍ ٗظخؽ ٗوي١ ١ً ى٫ُش ك٢ 

 ٓـخٍ حُزلغ، ٌُُي حػظٔيص ػ٠ِ ٜٓخىٍ حُزلغ، ٢ٛٝ:

ض ٓخثش حٌُظذ حُ٘وي٣ش حُٔظؤػَس رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، أ٣٘ٔخ ١زؼض، ٝهي كخه -

ٝػ٣َٖ٘ ًظخرخ ، ُ٘وخى ٝرخكؼ٤ٖ ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ ٓوظِق ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش، ٫ٝكظض إٔ 

رؼ٠ٜخ ٌٓظٞد رؤه٬ّ ٖٓ ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ ٝح٤ُٖٔ ٝىٍٝ حُو٤ِؾ حُؼَر٢، ٓٔخ ٣ئًي ٝكيس 

 حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ٤ٍَٓٝٝس حٗظ٘خٍٛخ ٝػ٤ِٔخص اٗظخؿٜخ.

ُِٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ،  ٣ٝ٘زـ٢ حُظ٤٤ِٔ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ر٤ٖ حٌُظذ حُظ٢ طؼي ٗويح  

٢ٛٝ ه٤ِِش ؿيح  ًٔخ أَٗٗخ ك٢ ًًَ حُيٍحٓخص حُٔخروش، ٝر٤ٖ حٌُظذ حُ٘وي٣ش حُٔظؤػَس 

رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٓٞحء ًخٗض ٓوٜٞٛش رخُ٘وي حُ٘ظ١َ، أٝ ر٘وي حٍُٔٞٝع 

حَُٔى١، أٝ رخُ٘وي حُظطز٤و٢، ٝهي ط٘خُٝض رخُ٘وي ٝحُظل٤َِ حٌُظذ حُٔؼزَس أًؼَ ٖٓ 

 ٜخ ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس.ٓٞحٛخ ػٖ طٔؼِ

حُٔوخ٫ص ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ حُي٣ٍٝخص حُؼوخك٤ش ٝح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش، ٝهي ًًَطٜخ ك٢  -

حُٔظٖ، ٝأؿِٔظٜخ ك٢ ػزض حُلٜخٍّ. أٓخ َٓحؿغ حُزلغ حُٔئُلش ٝحُٔظَؿٔش ك٢ٜ 

ًؼ٤َس أ٠٣خ ، ُْٝ أػٔي ا٠ُ ٓوخ٣ٔش ٜٓخىٍ حُزلغ رَٔحؿؼٜخ ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ ُـخطٜخ 
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 ٣ظ٘خٓذ ٓغ كخؿخص حُزلغ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ أٗٚ ٣٘ٞء ػٖ ١خهش ح٧ٍٝٝر٤ش، كٌٜح ٫

 ك٣َن رخكؼ٤ٖ، ك٤ٌق رزخكغ كَى.

٫ ٗي إٔ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ؿخُز٤ش ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ ًٔخ كِٜض، ُْ ٣ٌٖ 

٤ٍٓٔٞح ، ٢ٌُ٘٘ٝ ًُِض ٛؼٞرخص ًؼ٤َس رخُظَكخٍ، ا٠ُ أًؼَ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش، 

ش رٔٔخػيس أٛيهخء ًؼَ ٖٓ حُ٘وخى ١ِٝذ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ، أٝ رخَُٔحِٓ

 ٝحُزخكؼ٤ٖ أٗلْٜٔ ٖٓ أهطخٍ ػَر٤ش ػي٣يس، ٣ٝ٘ٞء حُٔوخّ ػٖ ًًَْٛ ؿ٤ٔؼخ .

ًٝخٗض حُٜؼٞرش حُؼخ٤ٗش ٛٞ طُٞع حُـٜي حُظَؿ٢ٔ حُؼَر٢، ٝٓخ ٣ٍٞػٚ ٖٓ 

طؤػ٤َحص ِٓز٤ش ػ٠ِ كًَش حُ٘وي ٝح٧ىد، اً طَؿٔض ٜٗٞٙ رؼ٤ٜ٘خ َٓحص ًؼ٤َس، 

ك٢ حُظَؿٔش، ٤ٓ٫ٝٔخ حُٜٔطِلخص ٝأٓٔخء ح٧ػ٬ّ، ٓؼَ  ٓؼِٔخ حهظِق حُٔظَؿٕٔٞ

ح١ٌُ ٣ظَؿْ رخُٞكيس حُو٤ٜٜش أٝ حُلخػَ أٝ حُؼخَٓ،  Motiveطَؿٔش حُلخكِ 

حُظ٢ طَؿٔض رخُ٘ؼ٣َش أٝ رخ٧ىر٤ش. ٝٓؼَ طَؿٔش  Poeticٝطَؿٔش ح٩ٗ٘خث٤ش 

ؿ٣َٔخّ أٝ ه٣َٔخّ أٝ ؿ٣َٔخّ. ؿ٤َ أ٢٘ٗ كخُٝض ٓـخُٝس ٌٛٙ ح٬ٌُ٘ٔص 

حُ٘ظَ ٝرخُلٞحٍحص حُؼ٤ٔ٘ش ٓغ ح٧ٛيهخء حُ٘وخى، ْٝٛ ًؼَ أ٠٣خ  ػ٠ِ حٓظيحى  ربػٔخٍ

 ح١ُٖٞ حُؼَر٢.

ٝأٝى إٔ أ٤ٗي ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ رخُلٞحٍحص حُؼ٤ٔ٘ش ٓغ ح٧ٛيهخء حُ٘وخى ػزي 

حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ )حُٔـَد( ٝدمحم ر٤ْ٘ )حُٔـَد( ٝٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ )حُٔـَد( ٝدمحم 

ٞؿخٙ )طْٞٗ( ٝػزي حُِٔي َٓطخٝ ُطل٢ ح٤ُٞٓل٢ )طْٞٗ( ٬ٛٝف حُي٣ٖ ر

)حُـِحثَ( ٝػزي هللا ارَح٤ْٛ )حُؼَحم( ٬ٛٝف ك٠َ )َٜٓ( ٝكٔخّ حُوط٤ذ 

)كِٔط٤ٖ( ٝٓؼ٤ي ح٣َُٔل٢ )حُٔؼٞى٣ش( ٌٍٝٓ٘ ػ٤خ٢ٗ ٝػزي حُ٘ز٢ حٛط٤ق ٝهخْٓ 

حُٔويحى )٣ٍٞٓش( ح٣ٌُٖ أٓي٢ٗٝ رخَُٔحؿغ، ٝأػخ٢٘ٗٞٗ ًؼ٤َح  ك٢ ٓ٘خه٘خط٘خ، ٝك٢ كْٜ 

 ٓخطْٜ حُ٘وي٣ش، ٓٔخ ٓخػي٢ٗ ػ٠ِ طـ٘ذ رؼٞ ِٓحُن حُزلغ.ًظخرخطْٜ ٝآٜخ

ٝأهٚ رخٌَُ٘ ح٧ٛيهخء حُ٘وخى ٝح٧ٓخطٌس حُيًخطَس كئحى َٓػ٢ )٣ٍٞٓش( 

ٝٝؿ٤ٚ كخّٗٞ )ُز٘خٕ( ٝرٔخّ هطّٞ )ح٧ٍىٕ( ٝٝحثَ رًَخص )٣ٍٞٓش( ح٣ٌُٖ 

٤َٜ حٓظليص ًؼ٤َح  ٖٓ ٬ٓكظخطْٜ حُ٘وي٣ش. ٝا٢٘ٗ ُٔي٣ٖ رخٌُؼ٤َ ٨ُٓظخً حُيًظٍٞ ك

ٓٔخم ٬ُٔكظخطٚ حُٜٔ٘ـ٤ش حُؼ٤ٔ٘ش، ُٝل٠ِٚ حُؼ٤ْٔ ػ٢ِّ. أٓخ حٌَُ٘ ح٧ٝك٠ كٜٞ 

 ُِٝؿظ٢ ٗخثِش ػ٢ِ، كوي ًخٕ ٌٛح حٌُظخد رؼٞ ىأرٜخ ٝاه٬ٜٛخ.
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 حُلَٜ ح٧ٍٝ

 حُظطٍٞ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُل٢٘
 ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢

 نظرة إلى نشأة نقد القصة والرواية: -1
ُ حُ٘ ِّ ظَس ا٠ُ ٗ٘ؤس ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ إٔ طُؼ

ٍٍ ٨ُىد، اً ظَٜص أػٔخٍ ه٤ٜٜش ٍٝٝحث٤ش، ًٝخٕ حُ٘وي ٓوَٜح  ػٖ رِٞؽ  حُ٘وي طخ

ٗؤٝٛخ حُل١ٌَ ٝحُل٢٘ ه٬ٍ ٓخ حٛطِل٘خ ػ٠ِ ط٤ٔٔظٚ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧، كبًح ًخٗض 

ْ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ ٜٗيص ٜٟٜٗٞخ رخطـخٙ حُلي٣غ ٝحُٔٔظليع ك٢ ه٠

ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، كبٕ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ ُْ ٣وَؽ ٖٓ ٓوخٟٚ حُؼ٤َٔ ا٫ 

ك٢ حُٜ٘ق ح٧ٍٝ ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘. ُٝٞ أٗؼٔ٘خ حُ٘ظَ ك٢ ٗ٘ؤس حُ٘وي ح٧ىر٢ 

حُؼَر٢ حُلي٣غ، ُؼَك٘خ إٔ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ًخٕ ح٧ٛؼذ ٓوخٟخ  ُـِزش ٗوي 

َٝٓحكِٚ ح٠ُٝ٧. ٝػ٠ِ ٌٛح، كبٕ ٗظَط٘خ ا٠ُ ٗ٘ٞء ٗوي حُ٘ؼَ ػ٠ِ ريح٣خص حُ٘وي 

حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ٝأْٛ ظٞحَٛٙ ٝه٠خ٣خٙ كظ٠ ػخّ 

طظُٞع ا٠ُ َٓكِظ٤ٖ، ح٠ُٝ٧ ٌٓ٘ أٝحهَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ كظ٠ ٜٗخ٣ش  6891

 ّ.6891كظ٠ ػخّ  6841حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش، ٝحُؼخ٤ٗش ٌٓ٘ 

 (:1945ولى )حتى عاـ المرحمة األ 1-1

طظْٔ ح٧ٍٛٞ ح٠ُٝ٧ ُِ٘وي حُلي٣غ رخٓظـَحهٜخ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ، ٫ٝكع أكي 

ٗ٘ؤس حُ٘وي ح٧ىر٢ »ٗوخى طِي حَُٔكِش، ٝٛٞ ػِ حُي٣ٖ ح٤ٓ٧ٖ )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

(، إٔ حُ٘وخى ك٢ حَُرغ ح٧ٍٝ ٖٓ ٌٛح حُوَٕ، ٓؼِٞح 6819« )حُلي٣غ ك٢ َٜٓ

 ٌٓٛز٤ٖ، ٛٔخ: 

ي٣ٔش حُظ٢ طؼ٠٘ رخُ٘وي حُِـ١ٞ، ًٔخ ًخٕ ٣لؼَ ٗوخى حُؼَد حُٔيٍٓش حُو -6»

حُويٓخء، كظللَ رخ٤ُٜؾ ٝح٧ُلخظ ٝحُ٘ٞحك٢ حُز٬ؿ٤ش، ٍٝرٔخ طلَٔ ػ٠ِ حٌُٔحٛذ 

 حُـي٣يس ك٢ حُ٘وي.

حُٔيٍٓش حُلي٣ؼش حُظ٢ طؼ٠٘ رخُظـَرش حُ٘ؼ٣َش ٝح٤ُٜخؿش حُل٤٘ش، ٣ٜٝ٘ذ  -2

َر٤خ  ك٢ ٗويٛخ، ٫ٝ طَٜٔ حُؼ٘خ٣ش ٗويٛخ ػ٠ِ حُ٘خك٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش، ٝطٜ٘ؾ ٜٗـخ  ؿ
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«رخُ٘وي حُلو٢ٜ
(69)

، أ١ أٗ٘خ ٫ ٗوغ ػ٠ِ ٗوي ٣ظَٜ رخُوٜش أٝ حَُٝح٣ش ُيٟ ٍٝحى 

ٌٛح حُ٘وي ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش، ْٝٛ ٣٘لَٜٕٝ، كٔذ ط٤ٜ٘ق ػِ حُي٣ٖ ح٤ٓ٧ٖ، 

رٜٔطل٠ ٛخىم حَُحكؼ٢، ٝحُٔٔظَ٘م ح٣٩طخ٢ُ ًخٍُٞ ٤ِٗ٘ٞ )ىٍّ ك٢ َٜٓ 

ـٔغ حُِـ١ٞ رَٜٔ، ٝأُق أْٛ ًظزٚ ك٢ َٜٓ(، ٝػزخّ ٝحٗظوذ ػ٠ٞح  ك٢ حُٔ

ٓلٔٞى حُؼوخى، ٝارَح٤ْٛ حُٔخ٢ُٗ، ١ٝٚ ك٤ٖٔ، ٝدمحم ك٤ٖٔ ٤ٌَٛ، ٢ًُٝ ٓزخٍى، 

 ٝأكٔي ٤ٟق.

٫ٝ طوظِق ًؼ٤َح  ٍٛٞس حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ ك٢ ٍرغ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ، ًٔخ 

لي٣غ ك٢ ططٍٞ حُ٘وي حُؼَر٢ حُ»٣ظَٜٙ ػزي حُؼ٣ِِ حُيٓٞه٢ )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

( ، ٝٛٞ ٣ؼخُؾ ٟٓٞٞػٚ ٌٓ٘ أٝحهَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ كظ٠ 6899« )َٜٓ

ٓ٘خٍف حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش، كل٢ كًَش ح٫ٗزؼخع ٗ٘ؤ ٓ٘خم أىر٢ ؿي٣ي، رؼؼض 

ك٤ٚ ٓوخ٤٣ْ حُ٘وي حُؼَر٢، ًٝخٕ ػزي هللا ك١ٌَ ٝٗـخ ح٧ر٤خ١ٍ ٝٛخُق ٓـي١ 

حطـٚ حٛظٔخْٜٓ ا٠ُ حُ٘وي ٜٝٓطل٠ ؿ٤ٔؼ٢ أْٛ ٗو٤ٜخص كًَش ٌٛح ح٫ٗزؼخع، ٝ

حُِـ١ٞ ُِ٘ؼَ، ًٝ٘ق حُيٓٞه٢ ػٖ ٗو٤ٜش ٓـُٜٞش ك٢ كًَش حُ٘وي آٌٗحى، ٛٞ 

، ًٝخٕ أكٔي كخٍّ حُ٘ي٣خم ٝدمحم «حٍط٤خى حَُٔٔ ك٢ حٗظوخى حُ٘ؼَ»دمحم ٓؼ٤ي ًٝظخرٚ 

ػزيٙ ٝك٤ٖٔ حَُٔٛل٢ ح٧ْٛ ر٤ٖ ٗوخى ُْٜٓ٘. ٝططٍٞص حُلًَش حُ٘وي٣ش ا٠ُ كًَش 

َ: حُيػٞس ا٠ُ طط٣َٞ ٌَٗ حُظـي٣ي، حُظ٢ ػ ٤٘ض رخُ٘وي حُ٘ظ١َ ٝحُظطز٤و٢ ُِ٘ؼ

حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش ـ حُظٔل٤ٚ حُؼ٢ِٔ ُِٜ٘ٞٙ ـ ٤ٓٞٓو٠ حُ٘ؼَ. ٝرَُ طـي٣ي 

ُؤطخ٢ً حُل٢ٜٔ ح١ٌُ « َٜٓ٘ حٍُٞحى ك٢ ػِْ ح٫ٗظوخى»حُيٍحٓش ح٧ىر٤ش ك٢ ًظخد 

َٙ رخُ٘وي ٣ؼي ػ٬ٓش ٖٓ ػ٬ٓخص ططٍٞ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ، ٍرٔخ رٔزذ طؤػ

 ح٧ٍٝٝر٢، ٝهي ط٤ِٔ حٌُظخد رٔخ ٢ِ٣:

أٍٝ ًظخد ك٢ حُ٘وي حُ٘ظ١َ رخُِـش حُؼَر٤ش، طؼَٝ ك٤ٚ ٗظ٣َخص حُ٘وي .1

 ح٧ٍٝٝر٢ ٝح٤ُٞٗخ٢ٗ ٝحَُٝٓخ٢ٗ ػ٠ِ طِي حٍُٜٞس حَُٔطزش.

أٍٝ ًظخد ػَر٢ ك٢ ٓطِغ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٣َٟ إٔ حُ٘وي ح٧ىر٢ ػِْ ُٚ أٍٛٞ .2

 ٝهٞحػي.

 ي ح٧ىر٢ ٝحُ٘خهي ٝح٫ٛظٔخّ رخُز٤جش حُِٓخ٤ٗش ٝحٌُٔخ٤ٗش.حُؼ٘خ٣ش روٞحػي حُ٘و.3

حُؼ٘خ٣ش رخُ٘وي حُظطز٤و٢، ٝطو٤ْٔ حُلٕ٘ٞ ح٧ىر٤ش طو٤ٔٔخ  ؿي٣يح  ٣ٜظْ رخَُٔٔك٤ش .4

ٝحُِٔلٔش ٝحُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٝحُٔوخُش، أ١ إٔ ؿْ٘ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٍٝى 

 ًًَٛٔخ رخٜٓٔٔخ ح٣َُٜق ٧ٍٝ َٓس.

حُظٔؼ٢ِ٤ رخد ُْ ٣ئُق رٚ حُؼَد ٤ٗجخ ، رَ ُْ إٔ حُ٘ؼَ »ٝهي هٍَ ك٢ حٌُظخد .5

٣ٌظذ رٚ ا٫ أكَحى ٖٓ حُٔؼخ٣َٖٛ ًخ٤ُ٘ن ه٤َِ ح٤ُخُؿ٢ ٝأى٣ذ آلخم 

                                                                 
ػ  1971ػ  2ػ دار المعارؼ بمصر ػ القاىرة ػ ط« نشأة النقد األدبي الحديث في مصر». األميف، عز الديف: 17

 .122ص
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ٝح٤ُ٘ن ٗـ٤ذ حُليحى، ٝحُؼ٬ػش ًخٗٞح ٖٓ ٗٞحرؾ حٌُظخد حُٔؼخ٣َٖٛ.. ٝهي 

 «.ٗٔـٞح ػ٠ِ ٓ٘ٞحٍ ح٧كَٗؾ

ؿ٤َٛخ ٖٓ ٝك٢ حٌُظخد ػ٘خ٣ش رخُلٕ٘ٞ حُـ٤ِٔش ًخَُْٓ ٝحُظ٣َٜٞ ٝحُللَ ٝ.6

حُلٕ٘ٞ
(69)

. 

ٍٝأٟ حُيٓٞه٢ إٔ ط٤خٍحص ُِ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ هي طٌٞٗض ك٢ حَُرغ حُؼخ٢ٗ 

ٖٓ حُوَٕ، ٢ٛٝ حُٔي٢ٍٓ ٝحُظخ٣ٍو٢ )كِٔس كظق هللا ٤ٓٝي حَُٔٛل٢ ٝؿَؿ٢ 

٣ُيحٕ ٜٝٓطل٠ ٛخىم حَُحكؼ٢(، ٝط٤خٍ حُظـي٣ي )١ٚ ك٤ٖٔ ٝدمحم ك٤ٖٔ ٤ٌَٛ 

)ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى ٝارَح٤ْٛ ػزي ٜٝٓطل٠ ٛخىم حَُحكؼ٢(، ٝط٤خٍ حُؼٍٞس 

حُوخىٍ حُٔخ٢ُٗ ٝػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ(، ػ٠ِ إٔ ؿخُز٤ش حُ٘وي حطـٚ ا٠ُ حُ٘ؼَ. 

ٝطِْٔ حُيٓٞه٢ حطـخٛخص ُِ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ، كٞؿيٛخ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُ٘ل٢ٔ 

أػ٤َص، ٌٓ٘ ٝهض ٓزٌَ، ٓؼظْ حُو٠خ٣خ »ٝحُٟٔٞٞػ٢ ٝحُـٔخ٢ُ ٝح٫ؿظٔخػ٢، ٝهي 

ص ك٤ٔخ رؼي ػ٠ِ أُٔ٘ش ٍٝحى حُظ٤خٍحص ٝح٫طـخٛخص ًو٤٠ش حُـي٣يس حُظ٢ طَىى

حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُ٘ؼَ، ٝحُٜيم حُل٢٘، ٝحُظؼز٤َ ػٖ حٌُظخد ٝحُـَٞٛ، 

ٝح٫ٛظٔخّ رخُظـَرش حُل٤٘ش. ًٔخ حٛظْ ًؼ٤َ ٖٓ ٍٝحى حُزؼغ ٝحُظـي٣ي ربػخٍس ه٤٠ش 

ٝحَُٝح٣ش ٤ٓٞٓو٠ حُ٘ؼَ ٝحُظـي٣ي ك٤ٜخ، ٝأهٌ ح٫ٛظٔخّ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ، رخُوٜش 

«ٝحَُٔٔف ٣ظَٜ ك٢ ًُي حُٞهض حُٔزٌَ
(68)

. 

ٝكيى ػزي ح٣ٌَُْ ح٧ٗظَ )٣ٍٞٓش( حُٔؼخُْ حُزخٍُس ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ، 

( ُِؼوخى ٝحُٔخ٢ُٗ، 6826« )حُي٣ٞحٕ»ٝٝؿيٛخ طظٔؼَ ك٢ ًظذ ػ٬ػش ٢ٛ: 

ك٢ »( ٤ُٔوخث٤َ ٗؼ٤ٔش )حُٔوخ٫ص ٍٓ٘٘ٞس ك٢ حُؼ٤٘٣َ٘خص(، 6819ٝ« )حُـَرخٍ»ٝ

( ُٔلٔي ٓ٘يٍٝ. أٓخ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٤ٜخ، كزيأ ٣زَُ 6844« )٤ِحٕ حُـي٣يحُٔ

ك٢ ػخُؼٜخ ك٢ ٗويٙ ُزؼٞ أػٔخٍ طٞك٤ن حُل٤ٌْ ٝرَ٘ كخٍّ ٝٓلٔٞى ط٤ٍٔٞ ١ٝٚ 

ٓٔؤُش ح٧ٓخ٤١َ ك٢ ح٧ىد ٝحٓظويحٜٓخ ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ »ك٤ٖٔ، كوي ط٘خٍٝ ك٤ٜخ 

ٜخ، كظ٠ ٣ؼٔن كٜٔ٘خ ُٜخ، ٝكٜٔ٘خ ٓوخٛي حُ٘لْ حُز٣َ٘ش حٌُز٤َس، ٝٓطخٓلٜخ ٝأٗٞحه

٧ٗلٔ٘خ ٖٓ ه٬ُٜخ... ٝط٘خٍٝ ك٢ ٗويٙ ُ٘يحء حُٔـٍٜٞ )ُٔلٔٞى ط٤ٍٔٞ( ط٤خٍ حُٞحهؼ٤ش 

ك٢ ح٧ىد حُو٢ٜٜ ٝٓؼخ٤ٜٗخ ك٢ ط٣َٜٞ حُ٘و٤ٜخص ٝٓٞم حُلٞحٍ، ٝٓ٘خًِش 

حُٞحهغ ك٢ ٗويٙ ُيػخء حٌَُٝحٕ )ُطٚ ك٤ٖٔ(، ٍَٟٝٝطٜخ ك٢ هِن ح٧كيحع 

«ٜخٝٝٛلٜخ ٝكٞحٍ ٗوٞٛ
(21)

. 
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، 6869ٝ6841ُٝيٟ ٓؼخ٣٘ظٚ ُِ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ ك٢ ٣ٍٞٓش ك٤ٔخ ر٤ٖ 

طٞهق َٓٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ )٣ٍٞٓش( ػ٘ي حُٔئػَحص حَُث٤ٔش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢، 

٢ٛٝ حُٔـٔغ حُؼ٢ِٔ حُؼَر٢ ٝحُزلٞع حُؼ٤ِٔش، ٝحُٜلخكش، ٝحُظَحع حُؼَر٢، 

ٞحع حُ٘وي ح٧ىر٢، ٢ٛٝ حُ٘وي ٝحُ٘وخى ٝح٧ىرخء ح٣َُٜٕٔٞ، ٝحُ٘وخى ح٧ؿخٗذ، ٝػيى أٗ

حُِـ١ٞ ٝحُ٘وي ح٫ٗطزخػ٢، ٝحُ٘وي حُظخ٣ٍو٢، ٍٝأٟ حٓظَٔح٣ٍش ُِ٘وي حُِـ١ٞ حُوي٣ْ 

ٝرلؼخ  ىإٝرخ  ػٖ ٗظ٣َش ُ٘وي حُ٘ؼَ، ٝؿِزش ُِٔٔخؿ٬ص حُ٘وي٣ش، أ١ إٔ ٗوي حُوٜش 

ٝحَُٝح٣ش ًخٕ ٗخىٍح ، ٝإٔ ٓٞحًزش حُ٘وي ك٢ ٣ٍٞٓش ُِ٘وي حُٔظطٍٞ ك٢ َٜٓ ٝك٢ 

ًخٕ ك٢ هيٍس حُ٘وخى ح٤٣ٍُٖٞٔ طـ٘ذ ػ٤ٞد »ٜـَ ُْ طٌٖ ٤َٟٓش، كٔخ حُٔ

حَُٔكِش، ٖٓ حٛظٔخّ رخُ٘ظَحص حُـِث٤ش، ٝرؼي ػٖ حُ٘ظ٣َش حُ٘وي٣ش، ٝاؿَحم ك٢ 

حُ٘وي ح٫ٗطزخػ٢، ٝه٢ِ ر٤ٖ حُ٘وي حُِـ١ٞ ٝحُ٘وي حُز٤خ٢ٗ، ٝحَٜٗحف ا٠ُ حُٔوخُش 

٢ٔ أًؼَ ٖٓ حُ٘وي حُؼَر٢ حُوي٣ْ، حُ٘وي٣ش ىٕٝ حُيٍحٓش ٝحُزلغ، ٝحٛظٔخّ رخُ٘وي حُلَٗ

«ٍٟٝٔٞ ك٢ حُوِل٤ش حُلِٔل٤ش حُظ٢ طٔظـ٤ذ ُظطِؼخص حُ٘ؼذ حُؼوخك٤ش
(26)

. 

ٝطو٠ٜ ٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ )٣ٍٞٓش( ٝحهغ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ ٣ٍٞٓش ه٬ٍ حُلظَس 

حُٜٔٔيس ٬ُٓظو٬ٍ )ك٢ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ًظخرٚ(، كَأٟ ٛؼٞى كٖ حُوٜش، اٗخٍس 

(، ًٝظخد ٣ِٗٚ حُل٤ٌْ 6844« )كٖ حُوٜش ٝحُٔوخٓش»ا٠ُ ًظخد ؿ٤َٔ ِٓطخٕ 

ٖٓ ٗخك٤ش »(، ٝحٌُظخرخٕ ٣ظٞح٣ُخٕ 6844« )ٓلٔٞى ط٤ٍٔٞ ٍحثي حُوٜش حُؼَر٤ش»

طلي٣غ أىٝحص حُ٘خهي ح١ٍُٞٔ، ٌُٖ ٌُظخد ٣ِٗٚ حُل٤ٌْ رؼي ًُي ٤ِٓحص هخٛش رٚ. 

ػ٠ِ أ٠ُٝ ٌٛٙ ح٤ُِٔحص طظؼِن رطز٤ؼش حُيٍحٓش ٗلٜٔخ، ك٢ٜ كوخ  ًٔخ ٓـَ ٛخكزٜخ 

، طظ٘خٍٝ ػِْ حُوٜش حُؼَر٤ش ح٧ٍٝ ك٢ ك٤٘ٚ. «ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش»ؿ٬كٜخ حُوخٍؿ٢ 

إ ىٍحٓش حُل٤ٌْ، رٌٜح حُٔؼ٠٘ ططز٤و٤ش، طظَٜ رخُٞحهغ ح٧ىر٢ حَُحٖٛ ك٢ أىم 

ٚ: حُوٜش «ٓلخِٛ
(22)

. 

ُْٝ ٣وظَٜ ظٍٜٞ ٬١ثغ حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ ػ٠ِ ِٓطخٕ ٝحُل٤ٌْ، 

ُ٘ٞع ٓؼَ ػزي حُـ٢٘ حُؼط١َ ٝه٤َِ ٛ٘يح١ٝ ٝٝىحى كؼٔش ٗوخى أىد حٛظٔٞح رٌٜح ح

 ٌٓخ٢٘٤ً.

٫ٝ ٣ول٠ إٔ حُيٍحٓخص حٌُخٗلش ػٖ حَُٔحكَ ح٠ُٝ٧ ٖٓ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش 

كظ٠ ه٤٘٤ٔٔخص ٌٛح حُوَٕ، ٓخ طِحٍ ٓليٝىس طٞػ٤وخ  اكٜخث٤خ ، أٝ طل٬٤ِ  ٗوي٣خ ، كوي 

َص رلؼ٢ ً٘لض ػٖ ٗخهي ٓـٍٜٞ، ٣يػ٠ ح٤ُ٘ن ٍحؿذ حُؼؼٔخ٢ٗ )٣ٍٞٓش(، ٝٗ٘

ح٧ىد ٝحُظـ٤َ »حُيٓ٘و٤ش، ٝك٢ ًظخر٢ « حُٔؼَكش»ك٢ ٓـِش  6891ػ٘ٚ ػخّ 

(، ٝح٤ُ٘ن حُؼؼٔخ٢ٗ ٖٓ أْٛ ٗوخى حُوٜش ٝحَُٝح٣ش 6881« )ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ ٣ٍٞٓش

حٍُٔ٘٘ٞ ه٬ٍ « حُوٜش ٝحُو٢ٜٜ»ك٢ كظَس ٓخ ر٤ٖ حُلَر٤ٖ، ٖٓ ه٬ٍ ًظخرٚ 
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ي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ػٖ كٖ حُوٜش كظ٠ ٫ أػَف ًظخرخ  رٌخِٓٚ ك٢ حُ٘و»حُؼ٬ػ٤٘٤خص، ٝ

«طخ٣ٍوٚ رٌٜح حُٞػ٢ حُ٘وي١ ٝحُ٘ٔخء حٌُٝه٢ ٝحُزَحػش ح٧ِٓٞر٤ش
(29)

. 

ك٫ٜٞ  ػٖ حُٟٔٞٞػخص حُظخ٤ُش: أىد « حُوٜش ٝحُو٢ٜٜ»ْٟ ًظخد 

حُوٜش ـ ٜٓٔش حُٔئُق حُو٢ٜٜ ـ حُوٜش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ـ حُوٜش ك٢ ح٧ىد 

حُوٜش ك٢ ح٧ىد ح٢َُٓٝ ـ حُوٜش ك٢ حُٞؿيح٢ٗ ـ حُوٜش ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ـ 

ح٥ىحد حُـَر٤ش ـ حُوٜش ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ـ حُوٜش ك٢ ح٤َُٔ حُ٘ز٣ٞش ـ حُوٜش ك٢ 

طخ٣ٍو٘خ حُو٢ٓٞ ـ حُوٜش ك٢ ػخُْ ح٤ُٔ٘ٔخ ـ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٝحُظٔؼ٤َ ـ حُوٜش ك٢ 

حُؼٜي٣ٖ ح١ٞٓ٧ ٝحُؼزخ٢ٓ ـ حُوٜش ك٢ ح٧ىر٤ٖ ح١ٍُٞٔ ٝح١َُٜٔ. ُٝيٟ طلو٤و٢ 

ٌُِظخد ٝىٍحٓظٚ، ٝؿيص ٤ِٓحص ًظخرش ح٤ُ٘ن حُؼؼٔخ٢ٗ ك٢ ٗويٙ ُِوٜش ػ٠ِ حُ٘لٞ 

 حُظخ٢ُ:

 حُ٘زَس حٌُحط٤ش ٝح٤َُٔ حٌُٝه٢..1

 ا٣ؼخٍٙ ُيٍٝ حَُٔر٢ ك٢ حُظٞؿ٤ٚ ح٧ىر٢ ٝطط٣َٞ كٖ حُوٜش..2

 حُٞػ٢ حُ٘وي١ رلٖ حُوٜش ٝرٜٔطِلٜخ حُ٘وي١..3

 ح٣٩ٔخٕ رخُظطٍٞ، ٍٝر٢ ح٧ىد رخُٔـظٔغ..4

 ش حُؼَر٤ش.ٗوي ٝحهغ حُوٜ.5

٣ٝزيٝ إٔ حُؼؼٔخ٢ٗ ًخٕ ٓظخرؼخ  ُلًَش حُظؤ٤ُق حُو٢ٜٜ حُؼَر٤ش، ٝإٔ »

ػِٝكٚ ػٖ حُ٘وي حُظطز٤و٢ ػخثي ا٠ُ ٓٔظٟٞ حٌُظخرش حُو٤ٜٜش حُظ٢ ُْ ٣ٌٖ ٍح٤ٟخ  

ّٖ حُوٜش، ًظذ  ػٜ٘خ، كخَٜٗف ا٠ُ ًظخرش ٓزلغ ٣ْٜٔ ك٢ حُظٞؿ٤ٚ ح٧ىر٢ ٝطويّ ك

هِ٘خ إٔ حُوٜش ك٢ ر٬ىٗخ ٓخ ُحُض ك٢ أٍٝ  حُؼؼٔخ٢ٗ: ٝهي ٫ ٗظـ٠٘ ػ٠ِ أكي اًح

َٓحكَ ططٍٞٛخ، ٝاٗ٘خ اًح حٓظؼ٤٘٘خ رؼٞ هٜٚ ٓظ٘خػَس ٛ٘خ ٝٛ٘خى ُٔخ ٝؿيٗخ 

«هٜٜخ  كو٤و٤ش ؿي٣َس رخُظوي٣َ ح٧ىر٢ حُٜل٤ق
(24)

. 

إ ٬١ثغ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ كظَس ٓخ ر٤ٖ حُلَر٤ٖ ك٢ َٜٓ 

طئًيٙ ىٍحٓخص ٗ٘ؤس حُوٜش ٝحَُٝح٣ش  ٝر٬ى حُ٘خّ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ٌٝٛح ٓخ

ك٢ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش حُٔوظِلش ًٔخ ٬٘ٓكع ك٤ٔخ رؼي ُيٟ حٓظؼَحٝ رؼٞ ٌٛٙ 

حُيٍحٓخص. ػ٠ِ أ٢٘ٗ طٞهلض ػ٘ي ًٗٔٞؽ َٓؿؼ٢ ٝحكي ك٢ هطَ ػَر٢ ٛٞ 

ح٧ىد حُٔـَر٢ »حُٔـَد، ٝحًُ٘ٔٞؽ ٛٞ ًظخد ػزي حَُكٔخٕ ١ٌٍ٘ٞ )حُٔـَد( 

(، اً طٔظي حُلظَس حُظ٢ طـط٤ٜخ ػزٞطٚ ٖٓ ٓ٘ش 6894) «حُلي٣غ: رز٤ِٞؿَحك٤خ ٗخِٓش

حٌَُ ٣ؼِْ إٔ ريح٣ش »، ٝػَِ حهظ٤خٍٙ ٌُٜح حُظخ٣ٍن رؤٕ 6894ا٠ُ  6811

حُٔظ٤٘٤خص ػَكض طٌخػق حَُٜحع ح٤ُٔخ٢ٓ ٢ٓٝ حُوطخػخص ح٠ُٔطٜيس ٖٓ أؿَ 
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طلون حُي٣ٔوَح٤١ش حُٔ٘٘ٞىس. ًٔخ أٜٗخ ػَكض ظٍٜٞ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُٔـ٬ص حُؼوخك٤ش 

ُٜ٘ٞٙ ح٩ريحػ٤ش حُظ٢ ُؼزض ىٍٝح  كؼخ٫  ك٢ كَٝ ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ حْٓ ٝح

ح٧ىد حُط٬ثؼ٢ رخُٔـَد، أ١ حٌُظخرش ح٧ىر٤ش حُظ٢ ططٔق ا٠ُ طلو٤ن حُظـ٤٤َ ػ٠ِ 

حُٔٔظٟٞ حُٔؼَك٢ ٝح٫ٓظظ٤و٢ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢. ٌُٖ ط٤ًَِٗخ ػ٠ِ ٌٛٙ حُلظَس ُْ 

ٍص ك٢ ٜٗخ٣ش حُو٤٘٤ٔٔخص، ٣ٔ٘ؼ٘خ ٖٓ ٓلخُٝش ٍٛي رؼٞ حُيٍحٓخص حُظ٢ ٛي

«ٗظَح  ٤ٔٛ٧ظٜخ
(21)

 . 

٫ ٣ٔخ١ٍ أكي ك٢ ُِٓ٘ش َٜٓ ٝر٬ى حُ٘خّ ك٢ حُلٌَ ح١ٞ٠ُٜ٘ حُؼَر٢، 

حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ ك٢ »ٌٝٛح ٓخ ٣ئًيٙ أ٠٣خ  ٛخْٗ ٣خؿ٢ )ُز٘خٕ( ك٢ ًظخرٚ 

حُلًَش حُ٘وي٣ش كظ٠ ٜٗخ٣ش حُلَد »(، ٝٛٞ ٣وغ ك٢ ؿِأ٣ٖ، ح٧ٍٝ 6819« )ُز٘خٕ

ٝهي طظزغ ٣خؿ٢ ؿٜٞى «. حُٔيحٍّ حُ٘وي٣ش حُٔؼخَٛس»ٝحُؼخ٢ٗ « ٤ش حُؼخ٤ٗشحُؼخُٔ

حُ٘وخى حُٜٔٔي٣ٖ ُِٔيحٍّ ك٢ حُـِء ح٧ٍٝ أٓؼخٍ ه٤َِ ٓطَحٕ ٝؿزَحٕ ه٤َِ 

ؿزَحٕ ٤ٓٝوخث٤َ ٗؼ٤ٔش، ػ٠ِ إٔ حُٔؼخُـخص حُ٘وي٣ش ح٧رَُ ظَٜص ك٢ حُؼ٬ػ٤٘٤خص 

ك٤ن ٣ٞٓق ػٞحى. أٗخٍ ٝح٧ٍرؼ٤٘٤خص ػ٘ي ػَٔ كخه١ٍٞ ٝه٤َِ طو٢ حُي٣ٖ ٝطٞ

كخه١ٍٞ ا٠ُ ٗؤٕ حُوٜٚ ك٢ ح٥ىحد حُـَر٤ش ٝا٠ُ ٗؤٗٚ ك٢ ح٥ىحد حُؼَر٤ش، 

ٝر٤ّٖ ح٧ػَ ح١ٌُ طًَٚ ك٢ حُوٜٚ ػ٘يٗخ ػَٜ٘ح حُِلظ٤ش ٝحُزؼي ػٖ حُل٤خس ك٢ 

أىر٘خ، ٝػَٝ ا٠ُ ؿخٗذ ٌٛٙ حُو٠خ٣خ، ُ٘خك٤ش ك٤٘ش ك٢ حُوٜٚ طظَٜ رخُلٞحىع 

 أٟٞحء ٌٛٙ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُوٜش ٝحُل٤خس. ٝح٧ٗوخٙ ٝحُٜيم ٝحُظـخٍد، ك٢

أٓخ ه٤َِ طو٢ حُي٣ٖ ك٤ؼ٠٘ رو٠خ٣خ ك٢ ٗوي حُوٜش ُؼَ ٖٓ أٜٛٔخ ِٛش حُوٜش 

رخُل٤خس أ٠٣خ  ٤ِٓٝحطٜخ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝأٛيحف حُوٜش ٝحُوٜخٙ، ٝحُوٜش ك٢ ح٧ىد 

حُؼَر٢، ٝح٩ٗخٍس ا٠ُ ُِٓ٘ش حُوٜش ك٢ ح٧ىد حُـَر٢، ٝرؼٞ أٍٓٞ ك٤٘ش ك٢ 

لٞحىع ٝحُؼويس، ػْ ططٍٞ حُوٜش رظطٍٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ر٤٘ٔخ ٫كع ٣خؿ٢ حُوٜش ًخُ

حٛظٔخّ طٞك٤ن ٣ٞٓق ػٞحى رو٤٠ش حُِٜش ر٤ٖ حُوٜش ٝحُل٤خس، ٌٝٓخٗش حُوٜش 

ٝٓؼظٜخ ح٥ٕ ١ٝز٤ؼظٜخ، ٍٝأ٣ٚ ك٢ إٔ ح٧ىد حُؼَر٢ ُْ ٣ؼَف حُوٜش رخُٔلّٜٞ 

ٖٓ ططٍٞ ك٢  حُلي٣غ، ٝكٌٔٚ ك٢ ه٤خّ ح٥ىحد رخُـٞىس ٫ رخ٧ٗٞحع، ٝٓخ ٍآٙ

ح٧ىد، ٖٝٓ ػْ ك٢ حُوٜش
(21)

. 

ُٝيٟ رلؼٚ ػٖ ٜٓخىٍ ٗوي حَُٝح٣ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ َٜٓ، 

ٓخىس ٛلل٤ش، ػٖ حَُٝح٣ش ك٢  891ٝهغ أكٔي ارَح٤ْٛ حُٜٞح١ٍ )َٜٓ( ػ٠ِ 

                                                                 
ػ  1984ػ منشورات الجامعة ػ الدار البيضاء « األدب المغربي الحديث ػ ببميوغرافيا شاممة»طنكوؿ، عبد الرحماف:  .25

 .6-5ص
الجزء الثاني ص ص  1968ػ دار المعارؼ بمصر ػ القاىرة ػ « النقد األدبي الحديث في لبناف»ياغي، ىاشـ:  .26

144-151. 
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حُي٣ٍٝخص حُٜخىٍس رَٜٔ، ًٝخٕ ٓلٍَٝٛخ ؿخُزخ  ْٛ حٌُظخد ىٕٝ ًًَ ح٧ٓٔخء، 

، ٛٞ ٬ٛف حُي٣ٖ حُوخ٢ٔٓ ك٢ 6861طذ ٓؼَٝف ك٢ ػخّ ٝظَٜ ٧ٍٝ َٓس حْٓ ًخ

، ػْ طٞحُض ٓوخ٫ص ٌُظخد ػ٠ِ ٓز٤َ حُظو٣َٞ أٝ «ٗظَس ك٢ حُ٘ظَحص»ٓوخُظٚ 

(، 6821(، ٝٓلٔٞى ط٤ٍٔٞ )حػظزخٍح  ٖٓ ػخّ 6869حُظؼ٣َق ٓؼَ ٓلٔٞى ًخَٓ )

(، ٝك٤ٖٔ ك١ُٞ ٝػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى 6822ٝػ٠ٔ٤ ػز٤ي )حػظزخٍح  ٖٓ ػخّ 

(، ٝدمحم 6821(، ٝارَح٤ْٛ ح١َُٜٔ )حػظزخٍح  ٖٓ ػخّ 6821ٖٓ ػخّ  )حػظزخٍح  

(. ؿ٤َ إٔ ًظذ ٗوي حَُٝح٣ش 6828ك٤ٖٔ ٤ٌَٛ ٬ٓٝٓش ٠ٓٞٓ )حػظزخٍح  ٖٓ ػخّ 

طؤهَ ظٍٜٞٛخ ٓؼَ ططٍٞٙ، كوي ٍٛي حُٜٞح١ٍ ٗٔخًؽ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُ٘وي٣ش كٍٞ 

ز٤و٢، ٢ٛٝ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش ك٢ ٝكيحص ػ٬ع ٢ٛ حُٜٔٔش ٝحُطز٤ؼش ٝحُ٘وي حُظط

ٍكِش ٣ٞ١ِش كظ٠ رِؾ ٗوي حَُٝح٣ش أٗيٙ ٝه١ٞ ٓخػيٙ. ٝهي ًخٗض ًِٔخص حُٜٞح١ٍ 

 ىحُش ػ٠ِ حُظطٍٞ حُزط٢ء ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش:

ٝٓخ أكٞؽ حُظ٘ظ٤َ حُ٘وي١ إٔ ٣ظِٔق رخَُٝف حُؼ٤ِٔش حُٜخىثش ك٢ ٓؼخُـش »

ٞؿٚ ه٠خ٣خ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش ٖٓ ك٤غ ٜٓٔظٜخ )حُٞؿٚ ح٫ؿظٔخػ٢( ١ٝز٤ؼظٜخ )حُ

حُل٢٘(. ٝهي حطوٌص ٖٓ طخ٣ٍن ظٍٜٞ حُؼَٔ حَُٝحث٢ ٗٞحس طيٍٝ كُٜٞخ حَُإٟ 

حُ٘وي٣ش حُٔظؼخهزش، ٓٔخ ٣ظ٤ق أٓخّ حُوخٍة إٔ ٣٘ظَ ٖٓ ه٬ٍ حُؼخرض )حُؼَٔ حَُٝحث٢( 

«ا٠ُ حُٔظـ٤َ )حُ٘ظَس حُ٘وي٣ش( رٔخ ٢٘٣ رخُٔ٘ل٠ حُظخ٣ٍو٢ ُِلٌَ حُ٘وي١
(29)

. 

ث٢، ٜٝٓ٘خ حٗطِوض حُـٜٞى حُ٘وي٣ش ٌٛٙ ٢ٛ ريح٣خص حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝح

 حُٞحٓؼش طخ٤ُخ .

 (:1492-1491انًشحهخ انخبَُخ ) 1-0

ططٍٞص حٌُظخرش حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش، رخطـخٙ طؤ٤َٛ ؿْ٘ 

أىر٢ ٛٞ حُوٜش، ًٔخ ػزَ ػٖ ًُي ٗخهي ٓؼظزَ ٛٞ ١ٌَٗ دمحم ػ٤خى )َٜٓ( ك٢ 

(، 6818« )٤َ ؿْ٘ أىر٢حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ َٜٓ ـ ىٍحٓش ك٢ طؤٛ»ًظخرٚ 

ٝرخطـخٙ طلٍٞ حَُٝح٣ش ا٠ُ ؿْ٘ أىر٢ ٌٓظَٔ ٛخٍك٢ ٜٗخ٣خص حُوَٕ ا٠ُ حُـْ٘ 

ح٧ىر٢ ح٧ٍٝ ٝح٧ْٛ، ٝحُٔظٞؽ، رؼي ًُي، رلُٞ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ؿخثِس ٗٞرَ ٦ُىحد 

، ٝٛٞ حػظَحف رو٤ٔش حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٍٝٓٞهٜخ ٝحٗيٍحؿٜخ ك٢ طوخ٤ُي 6899ػخّ 

إٔ ٗليى ٬ٓٓق ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ك٤ٔخ حَُٔى حُؼَر٢. ٣ٌٝٔ٘٘خ 

:٢ِ٣ 

 انتؼشَف ثُشأح انقصخ وانشواَخ: -1-0-1

٠٠ٓ حُ٘وي ا٠ُ حُظؼ٣َق ر٘٘ؤس حُوٜش أ٫ٝ  ٝرخَُٝح٣ش ػخ٤ٗخ  ٝاػزخص 

طخ٣ٍو٤ظٜخ، ٝطلي٣ي ٗ٘ؤطٜخ ٝهٜخثٜٜخ ك٢ ًَ هطَ ػَر٢، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ 

                                                                 
 .11ص 1979ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ػ « مصادر نقد الرواية في األدب العربي الحديث»اليوارؼ، أحمد إبراىيـ:  .27
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ُوٜش ك٢ ٣ٍٞٓش كظ٠ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ٓلخَٟحص ك٢ ح»ٓئُلخص ٗخًَ ٜٓطل٠ 

حُوٜش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ـ »(، ٝدمحم ٣ٞٓق ٗـْ 6819-6819« )حُؼخ٤ٗش

« كـَ حُوٜش ح٣َُٜٔش»(، ٣ٝل٠٤ كو٢ 6812« )ك٢ ُز٘خٕ كظ٠ حُلَد حُؼظ٠ٔ

حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ َٜٓ ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ كظ٠ ػخّ »(، ٝػزخّ ه٠َ 6811)

حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ ح٧ىد حُـِحث١َ »(، ٝػزي هللا ٤ًٍز٢ 6811« )6891

« حُوٜش ك٢ ح٧ىد حُٔٞىح٢ٗ حُلي٣غ»(، ٝدمحم ُؿٍِٞ ٬ّٓ 6818« )حُٔؼخَٛ

 (.. حُن.6891)

ًخٕ ًظخد دمحم ٣ٞٓق ٗـْ )كِٔط٤ٖ( ح٧ٓزن ك٢ حُظؤ٤ُق حُظؼ٣َل٢ حُ٘وي١، 

ٌُُٝي كَٔ ٓٞحٛلخص حُيٍحٓخص ح٠ُٝ٧، ٓٔخ حٟطَٙ ا٠ُ اؿَحء طؼي٬٣ص ًز٤َس 

، ٖٓ حُلٌف ا٠ُ ح٣٩ـخُ ا٠ُ أٜٗخ ٫ طٔؼِٚ 6811٘لٔٚ ك٢ ١زؼظٚ حُؼخُؼش ػخّ ػ٤ِٚ ر

ٝإ ً٘ض ٍح٤ٟخ  ًَ ح٠َُٟ ػٖ أًؼَ ٓخ ؿخء ك٤ٜخ، ٝػٖ حُـٜي ح١ٌُ رٌُظٚ »ح٤ُّٞ 

«ك٢ اػيحى ٓخىطٜخ ٝط٤ٔ٤َٛخ ُِوَحء ٝحُزخكؼ٤ٖ
(29)

. 

 ٝحًظل٢ رًٌَ رؼٞ ح٬ُٔكظخص حُظ٢ ٓخ طِحٍ ٍحٛ٘ش:

ل٤َٔ ٗ٘ؤس حُوٜش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش، كٜٞ ٣َٟ ظٍٜٞٛخ ٖٓ هِن حُظؼ٤َِ ك٢ ط -أ

 حُظ٢ ططٍٞص ا٠ُ حُٔوخُش حُو٤ٜٜش، ًٔخ ك٢ أػٔخٍ حُ٘ي٣خم،« حُٔوخٓخص»ٓيٍٓش 

ػْ ٣ـي حُوٜش حُظخ٣ٍو٤ش حٓظيحىح  ُِـَد، ٤ُْٝ ُؼ٘ظَس ٝح٤ُ٬ُٜش، ٣ٝؼظوي إٔ 

١خ٤ّٗٞ  ح٠ُٜ٘ش حُلو٤و٤ش ُِوٜش حُـَر٤ش ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، ٌٝٛح ٓخ ؿؼَ

ػزيٙ ٝأٓؼخُٚ ٖٓ أًزَ حُٔظَؿ٤ٖٔ، ٣ٝظزيٟ ٌٛح حُوِن ك٢ كٌٔٚ ػ٠ِ حُوٜٚ 

:ٍ  ح٫ؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخ

ٝػ٤زٚ حُؼخ٢ٗ )٣وٜي هٜٚ ٤ِْٓ حُزٔظخ٢ٗ ح٫ؿظٔخػ٤ش(، ُٝؼَ َٓىٙ ٍٝف »

حُؼَٜ أ٠٣خ ، ١ٝز٤ؼش ح٧ىد ح١ٌُ ًخٕ ٗخثؼخ  ك٢ أٍٝٝرخ ٝحَُ٘م آٌٗحى، ٛٞ 

َُٝٓ٘ط٤و٤ش حُل٤٘ش حُظ٢ ١زؼض ح٧ىد رٌٜٙ حُٔزخُـخص حُظ٢ ُْ ه٠ٞػٚ حُظخّ ُِو٤ْ ح

ٗؼي ٗوَٛخ ح٤ُّٞ، رؼي إٔ ٗٔخ ًٝه٘خ ح٧ىر٢ ٝطٌٜد رلؼَ حُظطٍٞ ح٢ُِ٘ٓ ٝحهظ٬ف 

حُظوخ٤ُي ٝحُو٤ْ ح٧ىر٤ش. ا٫ إٔ طِي حُو٤ْ ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ط٘ظؾ أىرخ  ٍحثؼخ ، ًٔخ 

«٤ٛـٞ ٌٝٓٞصكيع ك٢ أٍٝٝرخ ػ٘يٓخ ط٘خُٜٝخ أىرخء ػظخّ ٓؼَ 
(28)

. 

٣ؼظٔي ٗـْ ػ٠ِ حُظِو٤ٚ ٝاريحء حَُأ١ َٝٓحػخس حُٔٔظٟٞ حُل٢٘ ك٢  -د

 (:6864-6911ك٤٘ٚ، ٝحهظطق ٓؼخ٫  ٖٓ كي٣ؼٚ ػٖ ٣ُ٘ذ كٞحُ حُؼخ٤ِٓش )

                                                                 
ػ دار مصر لمطباعة ػ « القصة في األدب العربي الحديث، في لبناف حتى الحرب العظمى»نجـ، دمحم يوسف:  .28
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أٓخ أِٓٞرٜخ كٜٞ ه٢٤ِ ٖٓ حُ٘ؼَ حُز٢٤ٔ ٝحُ٘ؼَ حُٔٔـغ، ٢ٛٝ طٔظؼ٤ٖ »

أٝ حُلٞحىع حُٔؼ٤َس. رخُٔـغ، ٝٛٞ ٗؼَ حُ٘ؼَ، ك٢ ط٣َٜٞ حُؼٞح١ق حُٔظؤؿـش 

ٝطٌؼَ ٖٓ حُظٔؼ٤َ رخ٧ٗؼخٍ، ػ٠ِ ٣َ١وش حَُٝٓ٘ط٤و٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٗ٘ؤ ك٢ ظِْٜ ٤ِْٓ 

حُزٔظخ٢ٗ، ٝٗ٘ؤص ٢ٛ ك٢ ظِٚ. ٝأِٓٞرٜخ ٣٘زٚ أِٓٞرٚ ٖٓ ك٤غ حًَُخًش ٟٝؼق 

حُظ٤ًَذ ٝحٗؼيحّ حُ٘خػ٣َش ٟٝآُش ح٧ٝٛخف حُـ٤ِٔش حُِٜٔٔش. ٢ٛٝ طٔظخُ ػ٘ٚ 

«ظوِوَروِش حُل٘ٞ ٝح٫ٓظطَحى ٝحُ
(91)

. 

ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ أىٝحص ٗـْ حُ٘وي٣ش أىهَ ك٢ حُ٘وي حُِـ١ٞ ٓ٘ٚ ا٠ُ ٓؼخ٣٘ش 

 حُلٖ حُو٢ٜٜ. 

حٍطزخى ٗـْ ك٢ حٓظويحّ حُٜٔطِق، ِْٝٗٔ حُل٤َس ر٤ٖ حُظؤػ٤َ ح٧ؿ٘ز٢  -ؿـ

ٝٓوخ٣ٔش حٍُٔٞٝع، كل٢ كي٣ؼٚ ػٖ ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ، ٣ًٌَ أٗٚ كخٍٝ إٔ ٣ٌظذ 

٣ٝؼ٢٘ رخُوٜش،  ٣Novelؼ٢٘ رٜخ هٜش »ٗٚ ، ٣َٝ٘ف ك٢ ٛخٖٓ أ«ٍٝح٣ش»

«Short Storyأهٜٞٛش 
(96)

. 

ٝطٌخى طٌٕٞ ٓؼَ ٌٛٙ ح٬ُٔكظخص ٬ُٓٓش ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ٌٛٙ 

ٌُِظخرخص « ؿ٤َ حُل٤٘ش»حَُٔكِش، ٝأُٜٝخ ح٩ُلخف ػ٠ِ طؼز٤َ حُوٜش حُل٤٘ش، ٝحُوٜش 

ٓؼخُـش  حُو٤ٜٜش حُظ٢ ٫ طلُٞ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ؿ٤ي، ٝػخ٤ٜٗخ ح٩ُلخف ػ٠ِ

ح٠ُٕٔٔٞ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٝػخُؼٜخ حُل٤َس حُ٘خؿٔش، رظؤػ٤َ ح٬ُٔكظظ٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ، 

ٖٓ حُظو٤ِي حٍُٔٞٝع أٝ حُظو٤ِي حُـَر٢ ك٢ كْٜ حُوٜش، ٌٝٛح ؿ٢ِ ك٢ ًظخد ػزخّ 

« 6891حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ َٜٓ ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ كظ٠ ٓ٘ش »ه٠َ )َٜٓ( 

حُوٜش ٖٓ ح٬ُ هٜش: »٠ طز٤٤ٖ (، ٝهي َٛف ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ أٗٚ ٓؼ٠ ا6811ُ)

حُوٜش حُل٤٘ش حُلي٣ؼش ٖٓ ؿ٤َٛخ. ٝهي ٝؿيط٢٘ ك٢ رلَ ٓظ١٬ْ ح٧ٓٞحؽ ٖٓ 

حُوٜٚ حُظ٢ ًخٗض طٌظذ ريٝحكغ ٧ٝؿَحٝ ٓوظِلش: رؼ٠ٜخ ٌُٔذ حَُُم، 

ٝرؼ٠ٜخ هِو٢ ٣ظوٌ ٤ِٓٝش حُل٢ٌ ُِـٌد ٝحُظ٣ٞ٘ن، ٝرؼ٠ٜخ ُِؼَٝ ح٧ِٓٞر٢ 

خ ٓخ ٛيٍ ػٖ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ ا٬ٛك٤ش، ًٝخٗض ٝاظٜخٍ حُٔويٍس حُظؼز٣َ٤ش، ٝأهٜٞٓ

ؿ٤ٔؼٜخ طظـٚ ا٠ُ حُلٖ حُـَر٢ طلخٍٝ حكظٌحءٙ، ٝإ ًخٕ حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ ٣وق ػ٠ِ 

ّٖ حُٔوخٓش «أٍٝ حُظَحع حُؼَر٢ حُو٢ٜٜ، ٝهخٛش ك
(92)

. 

ٝػ٘يٓخ ٍٛي ططٍٞحص حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ َٜٓ ٛ٘لٜخ ٝكن ٌٛٙ 

ُل٤٘ش حُٔظٌخِٓش، ٝك٤ٜخ حُظل٣َؼخص ح٬ُٔكظخص: حُٔلخ٫ٝص ح٠ُٝ٧، حُوٜش حُو٤َٜس ح
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َ: حُوٜش حُو٤َٜس حُلي٣ؼش، حُوٜش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ُٝٔخًح طؤهَ ٛيٍٝٛخ،  ح٧ٛـ

حُؼٍٞس حُل٣ٌَش حُؼخٓش ٝحُٔيٍٓش حُلي٣ؼش، حُؼٍٞس ح٧ىر٤ش، حُؼٍٞس ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٗ٘ٞء 

حُوٜش حُو٤َٜس، حَُٝحى، ٍٝحى آهَٕٝ. ٣ٝظ٠ق ٌٛح حُ٘ظَ حُ٘وي١ حُٔوِوَ ك٢ 

 ظخثؾ حُٔلخ٫ٝص ح٠ُٝ٧، ًٔؼَ ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش:ٗ

أٓخ ح٧َٓ حُؼخ٢ٗ كٜٞ حٗ٘ـخٍ ًظخد حُوٜش رخُظؼز٤َ ػٖ حُٔـظٔغ »

ٝحٛظٔخٓخطٚ، رخٓظؼ٘خء ه٤َِ ٖٓ هٜٚ حُظ٤ِٔش، ٝهي حٓظي ٌٛح ح٫ٗ٘ـخٍ ا٠ُ ٓخ ؿيّ 

حُلٖ »رؼي ٌٛٙ حُٔلخ٫ٝص ٖٓ هٜٚ ك٤٘ش ٓظٌخِٓش، ٝرٌٜح ُْ ٣َؽ ػ٘يٗخ ٌٓٛذ 

«ظْ ٓخ ًظذ ٖٓ هٜٚك٢ ٓؼ« ُِلٖ
(99)

. 

ٝكِٔض حُيٍحٓخص ح٬ُكوش ططٍٞح  رخطـخٙ حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ ك٢ 

ٜٓطِلٚ ُٝـظٚ ٜٝٓ٘ـٚ، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ىٍحٓظ٢ ػزي هللا ه٤ِلش ٤ًٍز٢ 

)حُـِحثَ( ٝدمحم ُؿٍِٞ ٬ّٓ )َٜٓ(. كوي حٛظيٟ ٤ًٍز٢ ا٠ُ ٜٓطِلخص ٗوي٣ش 

٠ُٜ٘ش ٓٔظل٤يح  ٖٓ حٍُٔٞٝع طوخٍد ٌٛح حُزِٝؽ حُو٢ٜٜ حُـي٣ي ك٢ ػَٜ ح

ٖٝٓ حُٜلخكش ٖٝٓ حُظؤػ٤َ ح٧ؿ٘ز٢، كٜ٘ق حٌُظخرخص حُو٤ٜٜش ا٠ُ حُزيح٣خص 

ك٤غ حُ٘٘ؤس ٝحُٔئػَحص ٝحُٔوخٍ حُو٢ٜٜ ٝحٍُٜٞس حُو٤ٜٜش ٝحُوٜش حُل٤٘ش. 

حٌَُ٘ حُزيحث٢ ح٧ٍٝ ح١ٌُ ريأص رٚ حُوٜش »ٝػَِ حُٔوخٍ حُو٢ٜٜ رؤٗٚ 

وخٍ حُو٢ٜٜ ػٖ حُٔوخٍ ح٧ىر٢، رَ ططٍٞ ػٖ حُـِحث٣َش حُو٤َٜس. ٝهي ططٍٞ حُٔ

حُٔوخٍ ح٬ٛ٩ك٢ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ًُي إٔ حُٞظ٤لش حُظ٢ ٝؿي ٖٓ أؿِٜخ حُٔوخٍ 

حُو٢ٜٜ ٢ٛ حُٞظ٤لش حُظ٢ هخّ رٜخ حُٔوخٍ ح٧ىر٢ ٝحُٔوخٍ حُي٢٘٣ ح٬ٛ٩ك٢. 

ٝحٍطزخ١ حُل٤خس ح٧ىر٤ش رخُلًَش ح٬ٛ٩ك٤ش ٛٞ ح١ٌُ ؿؼَ حُٔوخٍ حُو٢ٜٜ ٤ٔ٣َ 

هطٜخ. كِْ ٣ٌٖ حُيحكغ ا٠ُ ًظخرظٚ ىحكؼخ  ك٤٘خ  أىر٤خ  رويٍ ٓخ ًخٕ حُيحكغ هيٓش حُلٌَس  ك٢

« ػ٠ِ كي حٛط٬ف دمحم حُٔؼ٤ي حُِح١َٛ« حُظز٤َ٘»ٝحُيػٞس ح٬ٛ٩ك٤ش أٝ 
(94)

. 

ريٍٝ ٝحٟق َُٔء حُلَحؽ ح١ٌُ أكْ رٚ »أٓخ حٍُٜٞس حُو٤ٜٜش كوي هخٓض 

٧ىد. ٌُٖٝ ىٍٝٛخ ح٧ٓخ٢ٓ ًخٕ ٓؼخُـش ح٧ىرخء ٝحٌُظخد ٫ٗؼيحّ ٌٛح حُِٕٞ ٖٓ ح

َّ رٜخ  ٟٓٞٞػخص هي طزيٝ ح٥ٕ ؿخِٛس ٝػخى٣ش، ٌُٖٝ ك٢ طِي حُظَٝف حُظ٢ ٓ

حُ٘ؼذ ًخٗض ٟٓٞٞػخص حُٔخػش حُظ٢ ٗـِض أًٛخٕ حُ٘خّ كٔـِظٜخ حٍُٜٞس 

حُو٤ٜٜش ً٘وي ُِٞحهغ ٝٓؼخُـش ُٚ، ٝإ ُْ طؼظٔي ػ٠ِ حُٔؼخُـش حُل٤٘ش حُظ٢ طظطِزٜخ 
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س. ٝػ٠ِ ًَ كبٜٗخ ٌَٗ ٖٓ أٌٗخُٜخ، ٝإ طٌٖ ٬ٌٗ  ُْ ٠٘٣ؾ حُوٜش حُو٤َٜ

«رؼي
(91)

. 

ٝػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ، ٓخٍ حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ ك٢ ٓٔخٍ اؿَحءحطٚ ٝأىٝحطٚ 

ٜٝٓ٘ـٚ ٤ٗجخ  ك٤٘جخ ، أ١ حكظَحهٚ ػٖ حُ٘وي حُِـ١ٞ ٝح٧ِٓٞر٢ حُٔخثي آٌٗحى. ُوي ريأ 

خَٛ ٌٛٙ ح٫ٓظوخٓش ٓخ ًظزٚ حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ ٣ٔظو٤ْ ك٢ ىٍٝرٚ، ٖٝٓ ٓظ

دمحم ُؿٍِٞ ٬ّٓ ا٠ُ كي ٓخ، اً ػ٢٘ رؤ١ٞحٍ حُوٜش حُٔٞىح٤ٗش ك٢ ٓوخٍرش 

ُٟٔٞٞػخطٜخ ٝططٍٞ أٌٗخُٜخ، ٝؿٜي ٩ريحء حَُأ١ ك٤ٜخ ىٕٝ طؼٔق ظخَٛ، ًٔخ ك٢ 

 ٌٛح حُ٘خٛي:

ٝط٤ٜذ حُوخٙ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش رؼٞ آكخص حٌُظخرش حُو٤ٜٜش، ٓؼَ »

ح٤َُٔ  ا٠ُ حُظ٣َٜٞ ك٢ حُؼزخٍس، ٝحٓظويحّ حُوٞحُذ حُٔزخُـش ك٢ حُظ٣َٜٞ، ٝ

ح٩ٗ٘خث٤ش حُـٞكخء أٝ ٓلخُٝش حُوخٙ حُظٍٜٞ ٝحٌُ٘ق ػٖ ٗلٔٚ  ر٤ٖ حُٔطٍٞ 

٤ُٔٞم حُٔٞػظش أٝ ٤ُِو٢ رخُٜ٘ق، ٣ٝٔظوَؽ حُؼزَس، ًٔخ ٣ٔٞإٛخ َٓى ح٧كيحع 

«ٝاه٠خػٜخ ُِٜٔخىكخص أٝ طيهَ ح٧هيحٍ، ٝحكظؼخٍ حُٔٞحهق حُٔؤ٣ٞٓش حُؼ٤٘لش
(91)

. 

ُٝؼَ ٬ّٓ ٖٓ أٝحثَ حُ٘وخى ح٣ٌُٖ ػٔيٝح ا٠ُ حُظل٤َِ حُل٢٘ ُوٜٚ رؼ٤ٜ٘خ 

ك٢ ىٍحٓخطْٜ ػ٘خ٣ش رخٌَُ٘ ٝحُٟٔٞٞع ٝحُٞٛق ٝحُلٞحٍ ٝرؼٞ حُظوخٗخص حُل٤٘ش 

ٓؼَ حُٔلخٍهش ٝحُٔو٣َش ٝحُِٕٞ حُٔل٢ِ. ُٝؼِٚ أ٠٣خ  ٖٓ أٝحثَ حُ٘وخى ح٣ٌُٖ كِِٞح 

« ػَّ ح٣ُِٖ»٤خ  ٌُظخرٚ حُو٢ٜٜ أىد حُط٤ذ ٛخُق، ك٠ّْ ًظخرٚ طل٬٤ِ  ك٘

( ح١ٌُ ْٟ حَُٝح٣ش أٝ حُوٜش حُٔظٞٓطش حُظ٢ طلَٔ حْٓ حٌُظخد، 6819)

ىٝٓش ٝى »رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓـٔٞػش هٜٚ، كِٔض ك٢ حُطزوش حُؼخ٤ٗش ٌُِظخد حْٓ 

( رٔؼٍِ ػٖ حَُٝح٣ش حًٌٍُٔٞس حُظ٢ ٛخٍص ططزغ ٝكيٛخ. ٣ِٝلض 6892« )كخٓي

، ك٢ٜ هٜش، رَأ٣ٚ، «ػَّ ح٣ُِٖ»ؼٚ ػٖ حُ٘ظَ طيه٤وٚ ُِٜٔطِق ك٤ٖ كي٣

٤ُٝٔض أهٜٞٛش ٫ٝ ٍٝح٣ش
(99)

. ِْٝٗٔ ٓؼَ ٌٛح حُظيه٤ن ك٢ ٓ٘خه٘ظٚ َُٝح٣ش 

( ٧ر٢ رٌَ هخُي، ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ٝحهؼ٤ظٜخ، أٝ ٍٝح٣ظٜخ 6819« )حُ٘زغ حَُٔ»

 ر٤ٔ٠َ حُٔظٌِْ، أٝ ا٣وخػٜخ حُزط٢ء، ٝكٞحٍٛخ حُٔظ٘ٞع.

 صخ وانشواَخ:يحبوالد شبيهخ نشؤَخ تطىس انق -1-0-0

ػْ َٗع حُ٘وخى ك٢ طوي٣ْ ٗظَحطْٜ حُ٘خِٓش ُ٘٘ؤس حُوٜش حُؼَر٤ش ٝططٍٞٛخ 

حٌُٔظٞد )َٜٓ( ٝهخُزٜخ، ٝظَٜ ٌٛح ؿ٤ِخ  ك٢ ًظخد ػزي حُؼ٣ِِ ػزي حُٔـ٤ي 

                                                                 
 .139المصدر نفسو ص .35
ػ  1971ػ معيد البحوث والدراسات العربية ػ القاىرة « القصة في األدب السوداني الحديث»سالـ، دمحم زغموؿ:  .36

 .81ص
 .115المصدر نفسو ص .37



 ـ 33ـ  

ح٧هٜٞٛش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ: ٗ٘ؤطٜخ، ٝططٍٞٛخ، »رخ٣ِ٤ٌِٗ٩ش، ٝػ٘ٞحٗٚ 

، ٝهي ٟٝغ ُٚ ػ٘ٞحٗخ  ػخ٤ٗخ  «The Modern Arabic Short Story(»6819« )ٝهخُزٜخ

 :ٞ ، ٝهي ٍأٟ «Its Emergence Development and Formططٍٞ ٌِٜٗخ ٝطل٫ٞطٜخ »ٛ

 ػ٬ع َٓحكَ ُظطٍٞ حُوٜش ٢ٛ:

 .The Embryonic Stageحَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ـ حُزيحث٤ش 

 .The Trial Stageحَُٔكِش حُؼخ٤ٗش ـ حُظـَرش 

 .The Formative Stageحُلخَٟس حَُٔكِش حُؼخُؼش ـ حُظ٤ٌَ٘ ٢ٛٝ 

ٍٝرٔخ ًخٗض حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ٣ٔلٚ ك٤ٜخ ٗخهي ػَر٢ ٜٓطِلخص حُوٚ 

، حَُٔٔ Hikaya، كٌخ٣ش Hadith،  كي٣غ Sira، ٤َٓس Qissaحٍُٔٞٝػش: هٜش 

Samar هَحكش ،Khurafa أٓطٍٞس ،Ustura ٍٝح٣ش ،Riwaya ٗخىٍس ،Nadira َهز ،

Khabar َٓؼ ،Matbal ٓوخٓش ،Magama 
(99)

. ٝٓٔخ ٣ـيٍ إٔ ًظخرش ٌٛٙ 

حُٜٔطِلخص رلَٝف ٫ط٤٘٤ش ٖٓ ٟٝؼٚ، ٌٝٛح أٍٝ حػظَحف رو٤ٜٛٞش 

 ٜٓطِلخص حُوٜش حُؼَر٤ش، ٫ ا٬ٓء ٜٓطِلخص أؿ٘ز٤ش ػ٤ِٜخ.

ٌُٝظخد ػزي حُٔـ٤ي أ٤ٔٛش هخٛش، ًٞٗٚ ٣ل١ٞ رز٤ِٞؿَحك٤خ ٌُِظذ حُظ٢ 

خص ٝحُٔـٔٞػخص ط٘خُٝض حُوٜش ٝحَُٝح٣ش كظ٠ ٝهظٚ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ حَُٝح٣

حُو٤ٜٜش، ًٔخ ْٟ حٌُظخد ٓوظخٍحص ه٤ٜٜش ُؼيى ؿ٤َ ه٤َِ ٖٓ حُوٜخ٤ٖٛ ٖٓ 

 ٤ِْٓ حُزٔظخ٢ٗ ُٝز٤زش ٛخْٗ ا٠ُ ػزي حُِٔي ١ٍٞٗ ٝكٌظ٣ٍٞخ ٗـ٤ذ.

1-0-3- :ٍ  ثىاكُش يحبوالد وػٍ انكتبة نفُهى انقصصٍ وانشوائ

حُ٘وي٣ش، حٗو١َ ًظخد حُوٜش أٗلْٜٔ ك٢ حٌُظخرش ػٖ طـخٍرْٜ أٝ ك٢ حٌُظخرش 

« ىٍحٓخص ك٢ حُوٜش ٝحَُٔٔف ـ كٖ حُوٜٚ»ٓؼَ ًظخد ٓلٔٞى ط٤ٍٔٞ 

« حُوٜش ٖٓ ه٬ٍ طـخٍر٢ حٌُحط٤ش»(، ًٝظخد ػزي حُل٤ٔي ؿٞىس حُٔلخٍ 6814)

(، ٣ٝٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ 6819« )أ٤ٗخء ٗو٤ٜش»( ٝػزي ح٬ُّٔ حُؼـ٢ِ٤ 6811)

 (.6819« )ىٍحٓخص ك٢ حَُٝح٣ش ٝحُوٜش حُو٤َٜس»

ٙ حٌُظخرخص ػٖ ٝػ٢ حُوٜخ٤ٖٛ ٝحَُٝحث٤٤ٖ ُظـخٍرْٜ ٝطلٜق أٓؼخٍ ٌٛ

ح٧ىر٤ش ٝحُل٤٘ش، ٝطظيحهَ ك٤ٜخ حُٔوخُش حُ٘وي٣ش ٝحُزلغ ح٧ىر٢ ٝٓلّٜٞ حُٜ٘خىس 

 ٝح٤َُٔس حُ٘و٤ٜش، ػ٠ِ طزخ٣ٖ ر٤ٖ حٌُظخد أٗلْٜٔ.
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ٝٗٔظؼَٝ ًٗٔٞؿخ  ٓخ ٍٝى ك٢ ًظخد حُٔلخٍ، كوي ًظذ ػٖ أٍٝ ػٜيٙ 

حٌُخطذ رٞٛلٚ ٗخهيح  ٗلٔٚ، كظ٘خٍٝ حُلٌَس،  رخُوٜٚ ٝهٜظٚ ح٠ُٝ٧، ٝٗظَ ا٠ُ

ٝح٧ِٓٞد، ٝحُلٞحٍ، ٝحُؼخ٤ٓش ٝحُلٜل٠، ٝكزٌش حُوٜش، ٣َ١ٝوش ػَٝ 

حُلٞحىع )حُظَؿٔش حٌُحط٤ش، ٣َ١ٝوش حَُٔى حُٔزخَٗ، ٣َ١ٝوش حَُٓخثَ حُٔظزخىُش أٝ 

حُٞػخثن، ٝحُُٔٞٗٞٞؽ حُيحه٢ِ أٝ ط٤خٍ حُٞػ٢(، ٝحُظلَهش ر٤ٖ حُوٜش ٝحُٟٔٞٞع، 

حهؼ٤ش ٝحُوٜش، ٝهِن ؿٞ حُوٜش، ،حُوٜش حُظخ٣ٍو٤ش، ٝحُ٘و٤ٜخص حُل٤ش، ٝحُٞ

ٝحَُٜحع ٝحُ٘و٤ٜش، ٜٓيٍ ح٩ُٜخّ، ٝح٫هظزخّ ٖٓ أًؼَ ٖٓ ٗو٤ٜش ك٤ش، 

ٝهِن ٗو٤ٜخص ٖٓ حُو٤خٍ، ٝطوي٣ْ حُ٘و٤ٜخص، حُٔٞهق ٖٓ حُ٘و٤ٜخص، طَٔى 

لٌخٛش حُ٘و٤ٜخص، حُوٜش ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، حُوٜش ٝحُـْ٘، حُوٜش ٝحَُِٓ. حُ

 ٝحُلِٕ، ٝحُ٘وي.

إ كٌَس حُٔلخٍ ػٖ حُوٜش )رٞٛلٜخ طَ٘ٔ أٗٞحع حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ ًِٚ( ٢ٛ 

حُٔخثيس ك٢ كْٜ حُوٜخ٤ٖٛ ٝحَُٝحث٤٤ٖ ك٢ طِي حُلظَس، ٢ٛٝ كٌَس طَٜ٘ ٖٓ حُٔؼ٤ٖ 

 حُظو٤ِي١ ُلٌَس حُوٜش ًٔخ طِوخٛخ ٛئ٫ء حٌُظخد ػٖ حُـَد رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧.

 انتؼشَف ثفٍ انقصخ: -1-0-9

رخىٍ حُزخكؼٕٞ ٝحُ٘وخى ا٠ُ حُظؼ٣َق رلٖ حُوٜش ١ٝز٤ؼظٜخ ٝٓٔخطٜخ ح٧ِٓٞر٤ش 

« ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس»ٝػ٘خَٛٛخ حُل٤٘ش، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ًظذ ٍٗخى ٍٗي١ 

ط٤ٌ٘ٞف »(، ٝٗخًَ حُ٘خر٢ِٔ 6818« )كٖ حُوٜش»(، ٝدمحم ٣ٞٓق ٗـْ 6818)

 (.6811« )كٖ حُوٜش»(، ٝك٤ٖٔ حُوزخ٢ٗ 6819« )ٝحُوٜش حُو٤َٜس

ٝهي حٓظٔي ٛئ٫ء حُ٘وخى ٌٛح حُظؼ٣َق ٖٓ حُظو٤ِي حُـَر٢ ُلْٜ حُوٜش حُظ٢ 

ؿيص ٍحٓوش رظوخ٤ُيٛخ ٝٓؼخ٤٣َٛخ ٝػ٘خَٛٛخ كظ٠ ٜٗخ٣ش حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش. 

 ٜٝٓ٘خ ٛخؽ ٛئ٫ء حُ٘وخى ٍإحْٛ.

أٗخع ٍٗخى ٍٗي١ كٜٔٚ ُِوٜش حُو٤َٜس حُٔؤهًٞ ػٖ حُـَد ك٢ ٓطِغ 

٤َس ٤ُٔض ٓـَى هٜش طوغ ك٢ ٛللخص ه٬ثَ، رَ حُوٜش حُوٜ»ًظخرٚ، ػ٠ِ إٔ 

٢ٛ ُٕٞ ٖٓ أُٞحٕ ح٧ىد حُلي٣غ ظَٜ ك٢ آٝحهَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، ُٝٚ 

«هٜخثٚ ٤ِٔٓٝحص ٤ٌِٗش ٓؼ٤٘ش
(98)

. ػْ ر٠٘ ًظخرٚ ػ٠ِ ططز٤وخص ٗوي٣ش ُوٜٚ 

( ُٔلٔي ػزي حُل٤ِْ ػزي 6812« )ُو٤طش»ؿَر٤ش، رخٓظؼ٘خء اٗخٍس ٣َٓؼش ُوٜش 

 ٠ َٗف ر٘خء حُوٜش ٤ٔٗٝـٜخ ٝٝكيس حُز٘خء ٝح٤ُٔ٘ؾ.هللا، هخٛيح  اُ

ٝٓخٍ ػ٠ِ ٓ٘ٞحُٚ ؿخُز٤ش حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ح٣ٌُٖ ػ٘ٞح رظؼ٣َق كٜ٘خ ٓؼَ 

 :ٚ ػ٠ِ أٗٚ ٓؼخٍ ٣لظٌٟ، « ط٤ٌ٘ٞف ٝحُوٜش حُو٤َٜس_»ٗخًَ حُ٘خر٢ِٔ ك٢ ًظخر
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٫ٝ ؿ٠خٟش ك٢ ًُي، ًًَٝ رؼٞ حٌُظخد حُؼَد حُ٘زخٕ حُـخى٣ٖ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح 

ٝحػ٤ٖ ُلّ٘ٚ أٓؼخٍ ٣ٞٓق اى٣ٍْ ٝدمحم أرٞ حُٔؼخ٢١ أرٞ حُ٘ـخ. ًٝخٕ  أٝك٤خء

حُ٘خر٢ِٔ ؿِّ إٔ حُيٍحٓش حُٞك٤يس ُلٖ حُوٜش حُو٤َٜس ػخٓش ك٢ حٌُٔظزش حُؼَر٤ش 

٢ٛ ًظخد ٍٗخى ٍٗي١
(41)

. 

 اَطالقخ انذساسبد انىاقؼُخ: -1-0-1

خ ؿٞحٗزٜخ حٗطِوض حُيٍحٓخص حُٞحهؼ٤ش ُِوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ٌٛٙ حُلظَس، ٫ٝ ٤ٓٔ

ح٤ٗٞٔ٠ُٔش ح٧ر٢ٔ ٝحُؼوخثي٣ش ح٧ًؼَ ط٘خرٌخ  ٝطؼو٤يح ، ٝهي ًَٓض ٌٛٙ حُيٍحٓخص 

(، 6811« )ك٢ حُؼوخكش ح٣َُٜٔش»ٓغ ًظخد ٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخُْ ٝػزي حُؼظ٤ْ أ٤ْٗ 

 (.6811« )ىٍحٓخص ٗوي٣ش ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ حُٞحهؼ٢»ًٝظخد ك٤ٖٔ َٓٝس 

 شحهخ انًذسوسخ:يذخم نفهى َقذ انقصخ وانشواَخ فٍ انً -0

ريأص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش رخُظٌٕٞ ك٢ ٓطِغ حُٔزؼ٤٘٤خص، 

ٝكِٔض ٓؼٜخ رٌٍٝ حَُٜحع ٓغ حػظٔخٍ حُ٘وي ر٣ٜٞظٚ ٝطؼَكٚ ا٠ُ ٓوٞٓخطٚ حُظَحػ٤ش. 

ك٢٘٘ حُ٘وي، ٝطٞٓؼض كؼخ٤ُظٚ ك٢ ك٤خس ٓ٘ظـ٤ٚ ٝك٤خس حُـَٜٔس حُؼ٠٣َش ٖٓ حٌُظخد 

ٔخكخص ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٝحُؼ٤ِٔش ٝح٫طٜخ٤ُش، ٝحٗظظْ ك٢ ٛلٞكٚ ٝحُوَحء. ٝحٓظي ا٠ُ حُ

ػَ٘حص حُ٘وخى ك٢ ؿخُز٤ش ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش، ٝحٗظَ٘ طؼ٤ِْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝحٍطلؼض 

أػيحى حُٔٞكي٣ٖ ا٠ُ ؿخٓؼخص ٝٓؼخٛي أؿ٘ز٤ش ُيٍحٓش ح٧ىد ٝحُ٘وي، ٝط٠خػلض 

حُؼَر٤ش ٝأىرٜخ أػيحى حُٔٔظؼَر٤ٖ ٝحُٔٔظَ٘ه٤ٖ حُٔوز٤ِٖ ػ٠ِ ىٍحٓش حُؼوخكش 

ٝٗويٛخ، ٝه٣ٞض كًَش حُظ٘ظ٤ٔخص ح٧ىر٤ش ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢، رخطلخىحطٜخ ٍٝٝحرطٜخ 

ٝؿٔؼ٤خطٜخ ُٝـخٜٗخ ٝٓئطَٔحطٜخ ٝأٗ٘طظٜخ حُي٣ٍٝش ػ٠ِ ٗطخم ه٢ٓٞ ػَر٢ أٝ 

هط١َ، ٝكظ٤ض حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٝٗويٛٔخ رؼ٘خ٣ش ٣ؼ٠يٛخ طويّ ٣ٌٖٛ حُـ٤ٖٔ٘ 

ش، حُوٜش ٌٓ٘ حُو٤٘٤ٔٔخص، ٝطزٞأص حَُٝح٣ش ح٧ىر٤٤ٖ ػ٠ِ رو٤ش ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤

حٌُٔخٗش ح٠ُٝ٧ رٞٛلٜخ ى٣ٞحٕ حُؼَٜ ٝٓٞثَ حُظزي٫ص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُل٠خ٣ٍش، 

 ٝح٧ًؼَ طؼز٤َح  ػٖ حٌُحص حُو٤ٓٞش ٝح٤َُٜٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ. 

ٝأ٤َٗ ك٢ ٌٛح حُٔيهَ رب٣ـخُ ا٠ُ ٬ٓٓق ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ٌٛٙ 

 كش ُِٓ٘ش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس: حَُٔكِش حُٔيٍٝٓش، ط٤ٜٔيح  ُٔؼَ

 استًشاس انتأنُف فٍ َشأح انقصخ وانشواَخ وتبسَخهب: -0-1

ٗـَ حُزخكؼٕٞ ٝحُ٘وخى ريٍحٓش ٗ٘ؤس حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٝطخ٣ٍؤٜخ ٝططٍٞٛٔخ 

ك٢ أهطخٍْٛ، ٝحٛظٔٞح رخُـخٗذ حُل٢٘ أًؼَ ٓٔخ ًخٕ ك٢ حَُٔكِش حُٔخروش رو٤َِ أٝ 

َ: ًؼ٤َ كٔذ حُزخكغ أٝ حُ٘خهي، كظَٜ حُوٜش حُظ٤ٔٗٞش: »ص ػَ٘حص حٌُظذ ٓؼ
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ططٍٞ حُ٘ؼَ »( ُٔلٔي ٛخُق حُـخر١َ )طْٞٗ(، 6891ٝ« )ٗ٘ؤطٜخ ٍٝٝحىٛخ

حُوٜش حُـِحث٣َش »( ُؼزي هللا ٤ًٍز٢ )حُـِحثَ(، 6899ٝ« )حُـِحث١َ حُلي٣غ

٣ٌظذ َٓطخٝ حٓٔٚ  -( ُؼزيحُٔخُي َٓطخٝ )حُـِحث6891َ« )حُٔؼخَٛس

كٖ حُوٜش حُو٤َٜس »ي ػ٠ِ ًظخد آهَ(، ٝػزيحُِٔي ػ٠ِ ًظخد، ٝػزيحُٔخُ

( ٧كٔي حُٔي٢٘٣ )حُٔـَد(، 6891« )رخُٔـَد ك٢ حُ٘٘ؤس ٝحُظطٍٞ ٝح٫طـخٛخص

( ُز٤َ٘ 6894« )هِل٤خص حُظ٣ٌٖٞ حُو٢ٜٜ ك٢ ٤ُز٤خ ـ ىٍحٓش ٜٝٗٞٙ»ٝ

( ٍُٜٔ٘ٞ 6899« )كٖ حُوٜش ك٢ ح٧ىد حُٔؼٞى١ حُلي٣غ»حُٜخ٢ٔٗ )٤ُز٤خ(، ٝ

حُز٘خء حُل٢٘ ك٢ حُوٜش حُٔؼٞى٣ش حُٔؼخَٛس ـ »٣ش(، ٝارَح٤ْٛ حُلخ٢ُٓ )حُٔؼٞى

حَُٝح٣ش »( ُٔلٔي َٜٗ ػزخّ )َٜٓ(، 6899ٝ« )ىٍحٓش ٗوي٣ش طل٤ِ٤ِش

حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ حُو٤ِؾ »( ُل٤َٜ ٓٔخم )٣ٍٞٓش(، 6894ٝ« )ح٣ٍُٞٔش

( ٩رَح٤ْٛ ػزي هللا 6896« )حُؼَر٢ ـ ح٣ٌُٞض ٝحُزل٣َٖ ـ ىٍحٓش ٗوي٣ش طل٤ِ٤ِش

« ح٧ىد حُو٢ٜٜ ك٢ حُؼَحم، ٌٓ٘ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش»ٖ(، ٝؿِّٞ )حُزل٣َ

-6898حُوٜش ح٤٘ٔ٤ُش حُٔؼخَٛس »ؿِءحٕ( ُؼزي ح٩ُٚ أكٔي )حُؼَحم(، ٝ 6899)

ىٍحٓخص ك٢ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش »( ُؼزي حُل٤ٔي ارَح٤ْٛ )َٜٓ(، 6899ٝ« )6891

حُ٘ٔخًؽ ( ٤ُِٔٔخٕ ح٧ٍُػ٢ )ح٧ٍىٕ(، ٝؿ٤َٛخ. ٝحهظخٍ رؼٞ 6891« )ح٧ٍى٤ٗش

حُٔظزخ٣٘ش ُِظؼَف ا٠ُ ٌٛح حُظؤ٤ُق ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش، كزؼي إٔ هٚ ٤ًٍز٢ حُوٜش 

)٣وٜي حُـي٣ي( ك٢ حُ٘ؼَ « حُليحػش»(، ػخى ا٠ُ ىٍّ 6819رٌظخد ًخَٓ )

كخُليحػش حُظ٢ ٗوٜيٛخ ك٢ حُ٘ؼَ »حُـِحث١َ حُلي٣غ، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ٓويٓظٚ، 

٤ذ ٝح٧ٌٗخٍ ح٧ىر٤ش، أٝ رظؼز٤َ طؼ٢٘ إٔ ٛ٘خى ؿي٣يح  ك٢ حُٟٔٞٞػخص ٝك٢ ح٧ٓخُ

آهَ طؼ٢٘ حُـي٣ي ك٢ ح٤ُٜخؿش ٝحٌَُ٘، ٝحُٞحهغ إٔ حُظـي٣ي ح١ٌُ ٗؼ٤٘ٚ ٛٞ إٔ 

، ًُي إٔ 6891ٛ٘خى طـ٤٤َح  كيع ك٢ ُـش حُ٘ؼَ ٣َ١ٝوش حُظؼز٤َ ك٤ٚ ٌٓ٘ ػخّ 

أِٓٞد حُ٘ؼَ ك٢ حُلظَس حُٔخروش ػ٠ِ ٌٛح حُظخ٣ٍن ٛٞ أِٓٞد طو٤ِي١، رَ أِٓٞد 

ق ٝطلَٔ، ٣ٌؼَ ك٤ٚ حُٔـغ ٝحٍُٜٞ حُـخٓيس حُٔوط١ٞش ٝحَُٝف ٟؼ٤ق ك٤ٚ طٌِ

« حُلو٤ٜش ٝح٤ُٜخؿش ح٤ًٌَُش ك٤ٔخ ػيح حُ٘خىٍ ٝحُو٤َِ
(46)

. 

ٝحٓظؼخٕ ٤ًٍز٢ ُيٍحٓظٚ رٜٔ٘ؾ حُ٘وي حُظل٢ِ٤ِ ٝرخُظخ٣ٍن ا٠ُ كي ٓخ، كٔذ 

طؼز٤َٙ، ٝػَٝ ٨ٌُٗخٍ حُ٘ؼ٣َش حُظو٤ِي٣ش، ٢ٛٝ: حُوطذ ٝحَُٓخثَ ٝأىد 

خٓخص ٝحُٔ٘خظَحص ٝحُوٜش حُ٘ؼز٤ش، ٨ٌُٝٗخٍ حُ٘ؼ٣َش حُـي٣يس، حَُك٬ص ٝحُٔو

٢ٛٝ: حُٔوخٍ ح٧ىر٢ ٝحُوٜش حُو٤َٜس ٝحَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٝحَُٔٔك٤ش ٝحُ٘وي ح٧ىر٢. 

٣ٝللَ ٌٛح حٌُظخد رظؼ٬٤ِص حُ٘خهي ٤ًٍز٢ ُؼٞحَٓ ٗ٘ؤس ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ ٝططٍٞٛخ ٖٓ 

أٜٗخ ظَٜص ٓظؤهَس ك٢  ٝػخثوٜخ ٝٓوط١ٞخطٜخ ٝٓظٜٞٗخ، ٝػٖ ظٍٜٞ حَُٝح٣ش، ٣َٟ

رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ٣ٌٖٔ »حُٔزؼ٤٘٤خص، رخَُؿْ ٖٓ إٔ ٛ٘خى رٌٍٝح  رٌٍص 
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إٔ ِٗلع ك٤ٜخ ريح٣خص ٓخًؿش َُِٝح٣ش حُؼَر٤ش حُـِحث٣َش ٓٞحء ك٢ ٟٓٞٞػخطٜخ أٝ 

ك٢ أِٓٞرٜخ ٝر٘خثٜخ حُل٢٘، كٜ٘خى هٜش ٓطُٞش رؼٞ ح٢ُ٘ء ًظزٜخ أكٔي ٍٟخ 

، ٝطؼخُؾ ٟٝغ حَُٔأس، ٌُٖٝ ك٢ حُز٤جش حُلـخ٣ُش، «حُوَٟ ؿخىس أّ»كٞكٞ ٝحٜٓٔخ 

حُطخُذ »ػْ ٛ٘خى هٜش ًظزٜخ ػزي حُٔـ٤ي حُ٘خكؼ٢، ٝأ١ِن ػ٤ِٜخ ػ٘ٞحٕ 

، ٢ٛٝ هٜش ٓطُٞش أ٠٣خ ، ٍٝٓخ٤ٔٗش ك٢ أِٓٞرٜخ ٟٝٓٞٞػٜخ ك٢ٜ «حٌُٔ٘ٞد

طظليع ػٖ ١خُذ ؿِحث١َ ػخٕ ك٢ طْٞٗ ك٢ أٝحهَ ح٧ٍرؼ٤٘٤خص، أكذ كظخس 

طَ ػ٤ِٚ كزٜخ كظ٠ اٗٚ ًخٕ ٣ـ٠ٔ ػ٤ِٚ ٖٓ ٗيس حُلذ، ٠ٜٓٝٔٞٗخ ط٤ٔٗٞش، ٤ٓٝ

«ٓخًؽ ٓؼَ ٣َ١وش حُظؼز٤َ ك٤ٜخ
(42)

. 

ٝحُىحىص حُؼ٘خ٣ش رخٌَُ٘ حُل٢٘ ك٢ ؿخُز٤ش حُٔئُلخص حُظخ٤ُش، ٌُُي ػٔي حُ٘وخى 

، أٝ «كٖ حُوٜش»ٝحُزخكؼٕٞ ا٠ُ طٜي٣َ ٓئُلخطْٜ رٌِٔش ط٤َ٘ ا٠ُ ًُي، ٓؼَ 

٣ٝ٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٌٛٙ «. ىٍحٓش ٗوي٣ش طل٤ِ٤ِش»ٜٗخ ٟٝغ ػ٘ٞحٕ كَػ٢ ٤٘٣َ ا٠ُ أ

حُ٘ٔخًؽ حُ٘وي٣ش ػَٔ حُلخ٢ُٓ ٝحُٔي٢٘٣ ٝؿِّٞ، كوي طو٠ٜ حُلخ٢ُٓ ٓؼخُْ حُظـي٣ي 

ر٤ٖ حُلَر٤ٖ حُؼخ٤ُٔظ٤ٖ ك٢ ح٧ىد حُٔؼٞى١ حُلي٣غ، ٫ٝ ٤ٓٔخ حَُٝح٣ش ٝحُوٜش 

حُو٤َٜس، ٝػخ٣ٖ ٬ٓٓق ططٍٞ حَُٝح٣ش، ٝأريٟ ٝؿٜش ٗظَ هخٛش كٍٞ حُظلخػَ 

 حُل٠خ١ٍ ٝحُؼوخك٢ رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ١ٝٞحرغ حُز٤جش حُٔل٤ِش. 

ططز٤وخ  ٌُٜح حُوخٕٗٞ، ٣وٜي ٓلخًخس أٝ طو٤ِي حُٔـِٞد ُِـخُذ، ٓٔخ ٟٝؼٚ »ٝ

حرٖ هِيٕٝ، كبٗ٘خ َٟٗ إٔ حُؼخُْ حُؼَر٢ ٫ ٣ِحٍ ٌٓ٘ ٣وظظٚ ك٢ أٝحثَ حُوَٕ 

٢ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧كٌخٍ ٝحُوٞحُذ حُٔخ٢ٟ ٣ٔظٍٞى ٖٓ ٓٞح١ٖ حُوٞس ك٢ حُؼخُْ حُـَر

 ٝح٫طـخٛخص. ٌٝٛح ٛٞ ٗؤٕ ًخكش حُ٘ؼٞد حُ٘خ٤ٓش حُظ٢ طٔظٍٞى ح٧ٌٗخٍ ٝحُلٕ٘ٞ،

ًٔخ طٔظٍٞى حُِٔغ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ. ٝاًح ًخٗض َٜٓ ُٝز٘خٕ هي طلٞهظخ ك٢ حُوٜش 

ٝحَُٝح٣ش ٝحَُٔٔك٤ش كٔخ ًُي ا٫ ٧ٕ حطٜخُٜٔخ رٔٞح١ٖ ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ حُـَر٤ش 

أٓزن ٖٓ حطٜخٍ رو٤ش حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش ح٧هَٟ. ٖٝٓ حُٔؼَٝف  حُٔٔظليػش ًخٕ

إٔ حطٜخٍ أىرخث٘خ رخُل٠خٍس حُـَر٤ش هي ؿخء ٓظؤهَح ، ُْٝ ٣ٌٖ ك٢ ٓؼظٔٚ حطٜخ٫  

« ٓزخَٗح ، رَ ػٖ ٣َ١ن ح٢٤ُٓٞ حُِز٘خ٢ٗ أٝ ح١َُٜٔ أٝ حُٜٔـ١َ
(49)

. 

ٝٛ٘ق حَُٝح٣ش ا٠ُ طؼ٤ٔ٤ِش ا٬ٛك٤ش ٍٝٝح٣ش طخ٣ٍو٤ش ٍٝٝح٣ش ٓـخَٓحص 

كوي حٓظويٓٚ ُِظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حَُٝح٣ش حُل٤٘ش « حُل٤٘ش»ٍٝٝح٣ش ك٤٘ش، أٓخ ٜٓطِق 

ٝح٧ٗٞحع ح٧هَٟ، ٝحَُٝح٣ش حُل٤٘ش. رٌٜح حُٔلّٜٞ
(44 )

٣٘زـ٢ إٔ طٌٕٞ ٤ٔٗـخ  ٓلٌٔخ  
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٫ ٣٘لَٜ ك٤ٚ حُلؼَ ػٖ حُ٘و٤ٜش حُلخػِش، ٖٝٓ أْٛ ٓٔخطٜخ طٔخٓي حُز٘خء ٝطٞحكَ 

ط٣َٞ حُ٘و٤ٜش، ٝحًظلخإٛخ رٔؼخُـش هطخع حَُٜحع، ٝطو٤يٛخ روخٕٗٞ حُٔزز٤ش ٝط

«ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُٔـظٔغ أٝ ه٤٠ش ٓليىس ٖٓ حُو٠خ٣خ ح٩ٗٔخ٤ٗش
(41)

. ٝرخُ٘ظَ ا٠ُ 

رؤٕ حُٔلخ٫ٝص ح٠ُٝ٧ ك٢ حٗظٜخؽ »ا٣خٛخ، ًٛذ أكٔي حُٔي٢٘٣ ا٠ُ حُوٍٞ « حُل٤٘ش»

حٌُظخرش حُو٤ٜٜش حُو٤َٜس حٗطِوض ر٤ٖ أٝحهَ حُؼ٬ػ٤٘٤خص ٝٓطِغ ح٧ٍرؼ٤٘٤خص، 

«ٌٛٙ حُلظَس ٢ٛ حُظ٢ طٜ٘ي ٬٤ٓى َٓكِش حُظؤ٤ْٓ ٝرؤٕ
(41)

. ٣ٝئًي حُٔي٢٘٣ إٔ 

١ٞٗخ  رَُص ك٤ٚ »ٜٗخ٣ش حُٔظ٤٘٤خص ٢ٛ حَُٔكِش حُظ٢ هطؼض ك٤ٜخ حُوٜش حُو٤َٜس 

«هط١ٜٞخ، ٝطليىص ك٤ٚ ٤ٓخٜٓٔخ، كظٌخَٓ ٓؼٔخٍٛخ، ٝحٓظوخّ ٤ٌِٜٛخ حُل٢٘
(49)

. 

ـِحث٣َش، كؤٟٝق ػْ ٓخٍ حُٔي٢٘٣ ك٢ ٓٔخٍ ٤ًٍز٢ ك٢ ىٍحٓظٚ ُِوٜش حُ

أٓزخد طؤهَ ظٍٜٞ حُلٖ حُو٢ٜٜ رخُٔـَد، ٝحُؼٞحَٓ حُظ٢ أىص ا٠ُ حُ٘٘ؤس، 

ٝحُٔوخٓش، ُِٝٓ٘ظٜخ ٖٓ ٗ٘ؤس ح٧هٜٞٛش ٝططٍٞٛخ، ٝحُٔوخُش حُو٤ٜٜش حَُٝٓخ٤ٔٗش 

ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحٍُٜٞس حُو٤ٜٜش حُظخ٣ٍو٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٠ُ٘خ٤ُش، ٝحُظيحهَ 

ٞحص حُظطٍٞ حُو٢ٜٜ ٝأٓزخرٚ، ٌٝٛح ًِٚ ر٤ٖ حٍُٜٞس ٝح٧هٜٞٛش حُل٤٘ش ٝهط

رَٔطزش ط٤ٜٔي ُيٍّ ح٫طـخٛخص: ح٫ؿظٔخػ٢، حُٞحهؼ٢ حُ٘وي١، حُٞحهؼ٤ش حُـي٣يس، 

 ٝهظْ ٓـِيٙ حٌُز٤َ رلَٜ ػٖ حُزطَ ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس.

٬٣ٝكع ػ٘ي حُٔي٢٘٣ حكظٌحء حُٜٔطِق حُ٘وي١ حُـَر٢ ك٢ ٍْٓ ح٫طـخٛخص 

ح٫رظٔخٍ ٝحُظ٤٤٠ن، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ٜٓطِق ٝطلي٣ي ١ٞحرؼٜخ حُل٤٘ش ا٠ُ كيٝى 

حُٞحهؼ٤ش حُـي٣يس ىٕٝ إٔ ٣ٟٞق ٓلٜٞٓٚ، ٝػ٘يٓخ طليع ػٖ دمحم ُكِحف ٛ٘ق 

ًظخرظٚ ٟٖٔ ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ حُ٘وي١، ػْ ٓخ ُزغ إٔ ٛ٘لٜخ ك٢ حُٞحهؼ٤ش حُـي٣يس، 

٬ٗٝكع حُظ٤٤٠ن ك٢ حٓظويحّ حُٜٔطِق ك٢ ٓلخُٝش حٓظ٤ؼخد ططٍٞ أىٝحطٚ حُل٤٘ش: 

ٌُُٝي ك٘لٖ ٗؼظزَ ًَ هٜش ًظزض ك٢ حُطٍٞ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ػَٔ حُوٜش حُٔـَر٤ش »

ٓلخُٝش ٫ٓظٌٔخٍ حُ٘وٚ ٝاٗخىس حُز٤٘خٕ ٍٝأد ٓخ كيع ٖٓ ٛيع أٝ َٗٝم ك٢ 

حُطٍٞ ح٧ٍٝ، ًَ هٜش ٗؼظزَٛخ ٓٔخٛٔش ك٢ ٍكغ هط٠ ٌٛح حُـْ٘ ح٧ىر٢ ٗلٞ 

حُؼؼَحص، ٝكٞم ًُي حُط٣َن حُل٢٘ ح٤ُِْٔ ٝحُٜل٤ق، حُوخ٢ُ ٖٓ حُظَىى ٝحُٜ٘خص ٝ

ًِٚ، ًٝٔ٘٘ي أٓخّ طـخُٝ حَُٔكِش طو٣ْٞ ح٧ػٞؿخؽ ٍٝر٢ حُٔظِٔم ك٢ حُز٘خء 

ٝحَُإ٣ش ا٠ُ هِن حُزي٣َ ٝحهظَحف حُـي٣ي ٝٛٞؽ ح٩ريحع حُو٢ٜٜ ١ً حُ٘ظَس 
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حُـي٣يس حُظ٢ طٔخٝم حُظطٍٞ ح١ٌُ ٣ؼَكٚ حُلَى ٝحُظزيٍ ح١ٌُ ٣ـ٘ق ٗلٞٙ 

«حُٔـظٔغ
(49)

. 

ٚ حُ٘وي٣ش ك٢ حٗيٍحؿٜخ ك٢ ُـش حُ٘وي ح٧ىر٢، ٢ٛٝ ٓٔش ٫ٝ ٣ول٠ ٓخ طؼخ٤ٗٚ ُـظ

ط٬ُّ ؿخُز٤ش حُ٘وي حٌُٔظٞد رظؤػ٤َ ّٛٞ حُظؤ٣ٍن ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش. ؿ٤َ إٔ ٗوخىح  

آه٣َٖ ٓؼَ ارَح٤ْٛ ػزي هللا ؿِّٞ طوللٞح ا٠ُ كي ًز٤َ ٖٓ ٌٛح حُّٜٞ رخطـخٙ ٗوي 

 ٓـِيح  ٟؤخ  ه٢ٜٜ ٍٝٝحث٢ أ٤ٖٓ ُِـظٚ ٜٝٓطِلٚ ٜٝٗخؿ٤خطٚ، كوي ًظذ ؿِّٞ 

( ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ ػٖ ٗ٘ؤس حُوٜش ك٢ ح٣ٌُٞض ٝحُزل٣َٖ ٣991وغ ك٢ )

ًٗٔٞؿخ  ُٔ٘طوش حُو٤ِؾ حُؼَر٢، كؼخُؾ أػَ حُظـ٤َ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٤ُٔخ٢ٓ 

ٝح٫هظٜخى١ ٝأػَ حُز٤جش حُؼوخك٤ش حُؼخٓش ٝحُٜلخكش حُٔل٤ِش، ط٤ٜٔيح  ُزلغ حُوٜش 

ُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝحَُٝٓخ٤ٔٗش ٍٝٛٞٛخ حُ٘ي٣يس ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝٓؼخُـخطٜخ ح٬ٛ٩ك٤ش ٝح

حُو٤زش، ٝرٞحىٍ حُوٜش حُٞحهؼ٤ش. ػْ ٍأٟ ططٍٞ حُوٜش ك٢ حٓظَٔحٍ حَُٝٓخ٤ٔٗش ٓغ 

هِن حُظـ٤َ ك٢ حُٔـظٔغ أ٫ٝ ، ٝحُظؼخ٣ٖ ر٤ٖ حَُٝٓخ٤ٔٗش ٝحُٞحهؼ٤ش ٝططٍٞ حُٔٞهق 

ُؼخ ، ٝحٌَُ٘ ك٢ حُوٜش ػخ٤ٗخ ، ٝحُٞحهؼ٤ش حُل٤٘ش ٝط٣ٞ٘ؼخص حُِ٘ػش حُظل٤ِ٤ِش ػخ

ٝحُٞحهؼ٤ش حُل٤٘ش ر٤ٖ ٗوي حُٞحهغ ٝحَُؿزش ك٢ طـ٤٤َٙ ٍحرؼخ ، ٝٗلٞ طـَرش ٝحهؼ٤ش 

 ؿي٣يس ُِوٜش هخٓٔخ .

ٝطظ٤ِٔ ُـش ؿِّٞ رخرظؼخىٛخ ػٖ حُِ٘ٝع ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢، ٝرٔوخٍرظٜخ ح٧ًؼَ ُِ٘وي 

حُو٢ٜٜ، ك٬ هَٔ ػ٠ِ ططز٤ن حُٔلخ٤ْٛ أٝ حٌُٔحٛذ ػ٠ِ طـَرش ه٤ٜٜش ُٜخ 

، ًٔخ ك٢ ٌٛح «حُٔؼخهلش»٫ ٓلَ ٖٓ حُٔوخ٣ٔش حُ٘وي٣ش ك٢ ظَ  هٜخثٜٜخ، ٓخ ىحّ

 :ٍ ٝطٌ٘ق ىٍحٓظ٘خ ُِوٜش حُو٤َٜس ك٢ حُلظَس حُؼخ٤ٗش إٔ ططٍٞ ٌٛح حُلٖ »حُٔؼخ

٬ٌٗ  ٠ٓٝٔٞٗخ  ك٢ ح٣ٌُٞض ٝحُزل٣َٖ ُْ ٣وظَٕ ر٢٘ء هيٍ حهظَحٗٚ رظٍٜٞ حُوٜش 

ٌٙ حُٞحهؼ٤ش ٌٓ٘ حُٞحهؼ٤ش ٟٝٝٞف طٍٜٞحطٜخ حُل٣ٌَش ٝحُـٔخ٤ُش، كوي حٍطزطض ٛ

رٞحىٍٛخ ح٠ُٝ٧ رظطٍٞ كًَش حُوٟٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش كخٓظٔيص ٖٓ ٟٝٞف حُ٘و٤ٜش 

حُٔل٤ِش ٖٝٓ ٍؿزظٜخ ك٢ اىٍحى هٜخثٚ حٓظو٬ُٜخ، ٝطلَىٛخ، ط٣ٞ٘ؼخص ح٧ِٓٞد 

حُظل٢ِ٤ِ ح١ٌُ ٍٛي ُ٘خ طلخ٤َٛ ٗل٤ٔش ىه٤وش طؼَٔ ػِٜٔخ ك٢ ط٣ٌٖٞ حُ٘و٤ٜش 

ٓظلخىص ٖٓ أؿَ ًُي رٌَ ٓخ ٣ؼ٤ٜ٘خ ػ٠ِ ٌٛح حُٔل٤ِش ك٢ ٓـظٔغ حُو٤ِؾ حُؼَر٢، ٝح

حَُٛي حُيحه٢ِ ٖٓ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٝأِٓٞد ط٤خٍ حُٞػ٢، ٝحُٞٓخثَ حُظؼز٣َ٤ش، 

«ٝحُِٔؽ ر٤ٖ حُٞحهغ ٝحَُِٓ، ٝٗلٞ ًُي
(48)

. ٝحٛظيٟ َٓٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ 

)٣ٍٞٓش( رؤِٓٞد كٔخّ حُوط٤ذ )كِٔط٤ٖ( )ٓ٘ؼَٝ ٧ػٔخُٚ ك٢ ٌٓخٕ آهَ ٖٓ 

(، 6891« )حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش ك٢ َٓكِش حُٜ٘ٞٝ»ًظخرخ  ػٖ  رلؼ٘خ( ح١ٌُ ٟٝغ
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( ٓؼخ٫  آهَ ػ٠ِ 6881« )ٜٗٞٝ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٤ُِز٤ش»كٌخٕ ًظخد حُل٤َٜ 

حُزلغ ك٢ ٗ٘ؤس حَُٝح٣ش ٝططٍٞٛخ ك٢ هطَ ػَر٢، ٖٓ ه٬ٍ ح٫كظٌخّ ا٠ُ حُو٤ٔش 

حُؼٔخ٤٘٤ٗخص  حُل٣ٌَش ٝحُو٤ٔش حُل٤٘ش حُظ٢ ٓخىص ٓخكش حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ ك٢

ٝحُظٔؼ٤٘٤خص، أ١ حٗظظخّ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ػ٠ِ طزخ٣ٖ ك٢ حُٔٔظٟٞ ٝحُٜٔ٘ؾ 

ر٤ٖ ٗخهي ٝآهَ، ك٢ ٤ٍَٓٝطٚ حُوخٛش ٝحُٔظ٤ِٔس، ك٬ ؿٍٞ ػ٠ِ حُلٖ، ٫ٝ ط٤٤٠ن 

 ك٢ حٓظويحّ حُٜٔطِق، ٝٓوخٍرش أك٠َ ُطز٤ؼش حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢.

 انتقهُذٌ:استًشاس انُقذ انتؼشَفٍ وانُظشٌ  -0-0

ُْ طظٞهق ػ٘خ٣ش حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى حُؼَد رخُ٘وي حُظؼ٣َل٢ ٝحُ٘ظ١َ حُظو٤ِي١ 

رلْٜ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، كٟٞغ ٣ٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ )َٜٓ( ًظخرٚ حُٜخّ ك٢ رخرٚ 

(، ٝط٘زغ أ٤ٔٛظٚ ٖٓ ٛيٍٝٙ ػٖ 6894« )حُوٜش حُو٤َٜس ٗظ٣َخ  ٝططز٤و٤خ  »

ُٓش ُ٪ٗٔخٕ ٌٓ٘ ١لُٞظٚ هخٙ ٝٗخهي ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، ٣لْٜ حُوٚ ظخَٛس ٬ٓ

١ٝلُٞش حُز٣َ٘ش، ػْ ططٍٞص ٓؼٜخ ٝكِٔض ك٢ ططٍٞٛخ هٜخثٚ ح٧ْٓ ٝحُ٘ؼٞد 

حُظ٢ أٗـزظٜخ، ًٝخٕ ًُي ٓيه٬  ٧ٍٝ ٓوخٍرش ػ٤ِٔش أكخىص ًؼ٤َح  ك٢ كْٜ ٓـخ٣َ 

ُِٔؼخهلش. ٛل٤ق إ كخٍٝم ه٤ٍٗٞي )َٜٓ( ـ أٗخٍ ا٠ُ ٓؼَ ًُي ك٢ ٤ٓخم رلؼٚ 

 ُ٘خ٢ٍٗٝ ؿؼِٜخ ٓ٘طِن كٜٔٚ حُلي٣غ ُِوٜش. َُِٝح٣ش حُؼَر٤ش، ٌُٖٝ ح

ٝك٢ ظَ ٌٛح حُٔ٘خم، َٗع حُ٘وخى حُؼَد ٣طَكٕٞ أٓجِش حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ 

٤ٓخهٜخ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، ٝك٢ ػ٬هظٜخ رخُظَحع ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝحُظَحًْ حُٔؼَك٢ كٍٞ 

حُوٜش حُو٤َٜس: ىٍحٓش »ٗظ٣َظٜخ، ٣ٝظَٜ ًُي ؿ٤ِخ  ك٢ ًظخد حُطخَٛ أكٔي ٢ٌٓ 

(، ٝكخٍٝ ٓئُلٚ ك٤ٚ إٔ ٣ٔظؼ٤ي ٤ٗجخ  ٖٓ طخ٣ٍن حُوٜش 6899« )حصٝٓوظخٍ

حُؼَر٤ش، ٝإٔ ٣َ٘ف رؼٞ ٬ٓٓق حُوٜش حُـي٣يس ٖٓ ه٬ٍ أػ٬ٜٓخ حٌُزخٍ، ٝإٔ 

 ٢ٌٓ ّٕ ٣ليى هٜخثٚ حُوٜش حُو٤َٜس: ٓخ٤ٛظٜخ، ر٘خءٛخ، ِٛظٜخ رخَُٝح٣ش. ػ٠ِ أ

ٖٓ حُوٜش  طـ٘ذ حُوٞٝ ك٢ حُ٘ظ٣َش، كٔخ ٓؼ٠ ا٤ُٚ ٛٞ طوي٣ْ ٗٔخًؽ ٤ِٔٓس

ػْ أىػٚ ٓؼٜخ، ٣لْٜ ٜٓ٘خ ٓخ ٣َ٣ي، ك٢ ٟٞء آٌخٗخطٚ حُؼوخك٤ش، »حُـي٣يس ٝحُـ٤يس، 

ٝأرؼخىٙ حُِٔحؿ٤ش، ٝكًَش ػَٔٙ، ُٝلظش طؤِٓٚ، ُٝٔض أٍٟ ُِلٖ طل٤َٔح  ٝحكيح  ٛٞ 

«حُٜل٤ق. اٗٚ ٓظـيى ىحثٔخ  ٝٓظطٍٞح  أريح  
(11)

. 

( 6891« )شحُوٜش ٝحَُٝح٣»ػْ ٟٝؼض ػ٣ِِس ٣َٓيٕ )٣ٍٞٓش( ًظخرٜخ 

ح١ٌُ ٣ٍٞى كٜٔخ  طو٤ِي٣خ  ٓظٌخ٬ٓ  ُلٖ حُوٜش ٝحٌُظخد، ًٔخ ٛخؿٜخ حُ٘وي حُو٢ٜٜ 

 ٝحَُٝحث٢ كظ٠ ك٤٘ٚ.

 استفبع َجشح انحذَج ػٍ انتجشثخ انقصصُخ وانشوائُخ: -0-3
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ٗٔخ ٝػ٢ حُوخٙ ٝحَُٝحث٢ حُؼَر٢ رل٘ٚ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ػ٬هظٚ رٍٔٞٝػٚ 

ٝػ٬هظٚ رخُطَحثن حُل٤٘ش ٝرخُظؼز٤َ  حُو٢ٜٜ ٝحُلٌخث٢ ٝػ٬هظٚ رخُوٚ حُـَر٢،

ػٖ ح٧كٌخٍ ٝٗخػض أكخى٣ؼْٜ ػٖ طـخٍرْٜ ح٩ريحػ٤ش ك٢ رلٞع ٝٓوخ٫ص 

ٝٓوخر٬ص ٜٝٗخىحص ٫ طل٠ٜ، ٝحًظل٢ رخُظي٤َُ ػ٠ِ ًُي، رزؼٞ ٓخ ٍٝى ك٢ 

« أطليع ا٤ٌُْ»حٌُظذ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، كٟٞغ ٛز١َ كخكع )َٜٓ( ًظخرٚ 

ٗـ٤ذ ٓللٞظ، ًٝظذ ٣ٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ (، ٝٛٞ ٓـٔٞػش كٞحٍحص ٓغ 6899)

ك٢ ًظخد « ٍٓخُش ٖٓ حَٓأس»ٝ« حُؼ٘خم حُؤٔش»٬ٓكظخص ػ٠ِ ٓـٔٞػظ٤ٚ 

( ٝؿٔغ 6896« )حُوٞف ٝحُ٘ـخػش_ ـ ىٍحٓخص ك٢ هٜٚ ٣ٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ»

ػزي ح٬ُّٔ حُؼـ٢ِ٤ )٣ٍٞٓش( رؼٞ ًظخرخطٚ ػٖ طـَرظٚ حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش ك٢ 

 (.6896« )ح٤ُٔق ٝحُظخرٞص»ًظخرٚ 

٣ؼي ك٘خ ٤ٓ٘ٚ )٣ٍٞٓش( ٝػزي حَُكٖٔ ٓـ٤ي حَُر٤ؼ٢ )حُؼَحم( ٝاىٝحٍ ٝ

حُوَح١ )َٜٓ( أًؼَ حُوٜخ٤ٖٛ ٝحَُٝحث٤٤ٖ كي٣ؼخ  ػٖ طـخٍرْٜ ح٩ريحػ٤ش. إ 

حَُٝحث٤٤ٖ ٝحُوٜخ٤ٖٛ ٤ُٔٞح ريػخ  ك٢ ًُي، رَ إ ػ٘خ٣ظْٜ رٔؼخ٢ٗ طـخٍرْٜ 

ص ح٩ؿخرش ػ٤ِٜخ، ٓٔخ ح٩ريحػ٤ش ١َٜٝٗٝخ ٝحٓظلوخهخطٜخ، ٝربػخٍس أٓجِظٜخ ٝٓلخ٫ٝ

٣لٔيٕٝ ػ٤ِٚ. ٫ٝ ٗي، إٔ ح٧ىد ٝحُ٘وي ٣ظـٜخٕ ا٠ُ حٓظو٤ُ٬ظٜٔخ ٗلٞ حُظو٤َِ ٖٓ 

طزؼ٤ش حُ٘وي ٨ُىد، ؿ٤َ إٔ حُ٘وي ك٢ ٓؼ٤ٚ ٫ٓظو٤ُ٬ظٚ ٣لظخؽ ا٠ُ رؼٞ حُز٤خٗخص 

كٍٞ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ك٢ طخ٣ٍوٚ ٝظَٝف طٌِ٘ٚ، ٝهي رخطض حُلخؿش ا٠ُ ًُي أًؼَ 

ُٔظطِزخص اٗظخؽ حُٔزيػخص ح٧ىر٤ش ٓغ ٤ٗٞع حُ٘وي ح٢ُٜ٘ ٍح٤٘ٛش ٝحٓظـخرش 

ٝحٗظ٘خٍ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُـي٣يس حُظ٢ طؼٍٞ ًؼ٤َح  ػ٠ِ كْٜ حُظخَٛس ح٧ىر٤ش، ٫ٝ 

٤ٓٔخ ػ٤ِٔخص اٗظخؿٜخ ٟٖٔ طخ٣ٍوٜخ ٝكخٟ٘ظٜخ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُل٣ٌَش، ك٤ِْ حُ٘ٚ 

ظخؿٚ. إ ٓؼَ ٌٛٙ حُز٤خٗخص ح٧ىر٢ ٗزظخ  ٤ٗطخ٤ٗخ  ؿ٣َزخ  ػٖ طخ٣ٍوٚ ٝحٓظلوخهخص اٗ

أٝ حُٜ٘خىحص ػٖ طـَرش اريحػ٤ش ٓخ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طؼُِ حُ٘وي، ٝٓؼِٚ حُيٍحٓش 

 ح٤ُٜ٘ش ٝحُ٘وي ح٢ُٜ٘.

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طٞحٟغ ك٘خ ٤ٓ٘ٚ حُٔؼِٖ، ك٢ كَؿٚ حُ٘ي٣ي ٖٓ حُلي٣غ ػٖ 

إٔ ػٔش طـَرش ٍٝحث٤ش هخٛش ر٢ ٣ٌٖٔ إٔ أطليع ػٜ٘خ، أٝ »طـَرظٚ، اً ُْ ٣وظ٘غ 

(، كبٗٚ ٖٓ أًؼَ حَُٝحث٤٤ٖ حُؼَد 16«)ٖ إٔ أّٗظَ ُِؼَٔ حَُٝحث٢ ٖٓ ه٬ُٜخ٣ٌٔ

كي٣ؼخ  ػٖ طـَرظٚ، ٝط٘ظ٤َح  ُلٖ حَُٝح٣ش ٓٔظؼ٤٘خ  رٔؼَكظٚ حُز٤ٔطش ٝحُؼ٤ٔوش ك٢ إٓ 

ٝحكي رخُ٘ظ٣َش حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش، ًٔخ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ػ٘خَٛٛخ ٖٓ ه٬ٍ 

َ: حُزطَ 6892« )شٛٞحؿْ ك٢ حُظـَرش حَُٝحث٤»طـَرظٚ ك٢ ًظخرٚ  (، ٓؼ

ح٣٩ـخر٢، أ٤ٔٛش حُٔؼخٗخس ٝحُٔؼَكش، حُزَحءس ٝحُيٛ٘ش، حُٞحهؼ٤ش ٝحُٔؤٓخس 
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ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٛيحهش حَُؿخٍ، حُلَف ٝحٌُلخف ٝحَُٝٓخٗظ٤ٌ٤ش، ٓلخٍٝحط٢ ٓغ أرطخ٢ُ، 

 ك٬م ًٝخطذ ٬ِٔٔٓص )ح٩ٗخٍس ا٠ُ ٓ٘زظٚ حُؼٔخ٢ُ حٌُخىف(.. حُن.

ٝط٘ظ٤َٙ حَُٝحث٢ ٝحُل٢٘ ك٢ ًظخرٚ ٝأٟخف أكخى٣غ أٝٓغ ػٖ طـَرظٚ 

( ح١ٌُ ٣ؼي ط٤ٓٞؼخ  ٥ٍحثٚ ك٢ ًظخرٚ ح٥ٗق حًٌَُ، 6891« )٤ًق كِٔض حُوِْ»

ٝػخُؾ ك٤ٚ حُٟٔٞٞػخص حُظخ٤ُش: ح٧ى٣ذ ٝحُٔؼخٗخس ٝحُٔٞٛزش ـ ح٧ى٣ذ ٝحُ٘زخد 

ٝحُلْ حُظخ٣ٍو٢ ـ ح٧ى٣ذ ٝحُ٘وي ٝحُلْ حُظخ٣ٍو٢ ـ حَُٝح٣ش ٝحُِٖٓ ٝحُلِْ 

حَُٝح٣ش ٝحُل٤خس ٝحُٞحهغ ٝح٫ٗؼٌخّ ـ حَُؿزش ك٢ حٌُظخرش ؿ٤َ حٌُظخرش ٝح٫ُظِحّ ـ 

 ًحطٜخ ـ حُؼوخكش أٓخّ ح٤ُٔخٓش ٝحُظَحع ػَٝس ه٤ٓٞش ـ ؿ٢ًٍٞ ٝحُ٘خّ.. حُن.

ً٘ق ك٘خ ٤ٓ٘ٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ أَٓحٍ ٛ٘ؼظٚ حَُٝحث٤ش، ٌُٝ٘ٚ، ٌٝٛح ٛٞ حُـخُذ 

هض ٓٔخٍٓظٚ ك٢ حٌُظخرش ػ٠ِ ًظخر٤ٚ، ٓيحكغ ػ٤٘ي ػٖ ٌٓٛزٚ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، ٝإ حكظَ

ػٖ كيٝى ٌٛح حٌُٔٛذ. ٝهي ػ٠ي آٍحءٙ رظـخٍد ًظخد آه٣َٖ ٓؼَ كِٞر٤َ 

ٝرِِحى ٝؿ٢ًٍٞ ٝٓٞحْٛ ك٢ ًظخرٚ حُؼخ٢ٗ. ٝؿٔغ دمحم ىًَٝد )ُز٘خٕ( ًظخد ك٘خ 

كٞحٍحص.. ٝأكخى٣غ ك٢ حُل٤خس ٝحٌُظخرش »٤ٓ٘ٚ حُؼخُغ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٝٛٞ 

ؼش ٝػ٣َٖ٘ ٓوخرِش أؿَحٛخ ٓؼٚ ٛلل٤ٕٞ (، ٝكٟٞ حٌُظخد ٓز6882« )حَُٝحث٤ش

ٝٗوخى ػَد ٖٓ أًؼَ ٖٓ هطَ ػَر٢، أٓؼخٍ ك٤ِْ رًَخص ٝٓل٢ حُي٣ٖ ٛزل٢، 

َٜٝٗ حُي٣ٖ حُزلَس ٝك٤َٜ ىٍحؽ ٝأرٞ حُٔؼخ٢١ ٝأرٞ حُ٘ـخ ٤َٜٓٝ حُوخُي١ ٝريٍ 

حُي٣ٖ ػَٝى٢ً ٝػزي حَُُحم ػ٤ي ٝكخ٣ِ ٓخٍس ٝػزي هللا ٛو٢ ٝٗي٣ْ ؿَؿٍٞس. 

ك٘خ ٤ٓ٘ٚ، ٝدمحم ىًَٝد ٓلٍَ حٌُظخد، أػخىح َٗ٘ رؼٞ  ٖٝٓ حُٔٔظـَد، إٔ

ٓؼَ ٓوخرِظ٢ ريٍ حُي٣ٖ ػَٝى٢ً « ٤ًق كِٔض حُوِْ»حُٔوخر٬ص ٓٔخ ٍٝى ك٢ ًظخرٚ 

 ٝػزي حَُُحم ػ٤ي.

ٝهي ٝؿي ٓلٍَ حٌُظخد حُؼخُغ دمحم ىًَٝد ك٢ ك٘خ ٤ٓ٘ش ٗخهيح  أىر٤خ  ٝٓ٘ظَح  

:ٚ   َُِٝح٣ش، ػ٠ِ حُؼٌْ ٓٔخ ٣َٟ ك٘خ ٤ٓ٘ش ك٢ ٗلٔ

أٓخ ٗلٖ كِ٘ػْ أٗٚ ك٢ ٌٛٙ حٌُظخرخص اٟخءحص ٫ٓؼش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢، »

ّٖ حَُٝح٣ش، ًٝ٘ٞكخص ك٢ حُظو٤٘ش ٝح٧ٓخ٤ُذ،  ٝط٘ظ٤َحص ػل٣ٞش ٤ٍٛلش ك٢ ك

ٝحٓظَ٘حكخص ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٝآكخهٜخ، ٝك٤ٜخ أ٠٣خ  ٗوي حُ٘وي ح٧ىر٢ ػ٘يٗخ.. ٌٝٛٙ 

طلي٣خص ٝطٔخإ٫ص ؿخرٜٜخ حُل٘خٕ، حَُإٟ حُ٘وي٣ش اٗٔخ ؿخءص حٓظـخرش ُطَٝكخص ٝ

«ٝطليع ك٤ٜخ ٝكخٍٝ ٝأؿخد.. ٝىحثٔخ  ٖٓ هِذ حُظـَرش حَُٝحث٤ش ٗلٜٔخ
(12)

. 

٫ٝ ٗي ك٢ إٔ ٜٗخىس ك٘خ ٤ٓ٘ش ػٖ ك٘ٚ حَُٝحث٢ ٝحُو٢ٜٜ ح٧ًؼَ ر٬ؿش 

ٝٝػ٤خ  ك٣ٌَخ  ٝؿٔخ٤ُخ  رل٘ٚ ر٤ٖ حَُٝحث٤٤ٖ حُؼَد ُٔخ كلِض رٚ ٖٓ طلخ٤َٛ ك٤خط٤ش 
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ُٔؼَك٢ ٝحُل٢٘، ٝرخ٫ٗ٘ـخٍ حُل١ٌَ ٝحُؼوخثي١، ٝرلْٜ حٌُٔٛذ ٝػ٘خ٣ش رخُظٌٕٞ ح

ح١ٌُ ٢٠ٔ٣ ك٢ اٛخرٚ ٓزيػخ . ٣ٝوخٍد اىٝحٍ حُوَح١ ك٘خ ٤ٓ٘ش ك٢ اهزخُٚ ػ٠ِ حُ٘وي 

ٝحُظ٘ظ٤َ ُظـَرظٚ حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش، ػ٠ِ إٔ حُوَح١ ٣ـخَٛ رٔٔخٍٓظٚ ُِ٘وي، 

ص ح٧رلخع ٝحُٔوخ٫ص ُٝٚ ك٤ٚ أًؼَ ٖٓ ًظخد ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝحُظ٢ِ٤ٌ٘ ٝٓجخ

« حُلٔخ٤ٓش حُـي٣يس ـ ٓوخ٫ص ك٢ حُظخَٛس حُو٤ٜٜش»حُ٘وي٣ش، ٜٝٓ٘خ ًظخرٚ 

( ح١ٌُ ٣لَٔ ك٤ٚ ح٬ُٔٓق حُظ٢ أك٠ض ا٠ُ ح٫طـخٛخص حُليحػ٤ش، ٣ٝ٘خهٖ 6889)

حُظ٢ « 19ؿخ١َ٤ُ »طو٤٘خص حُلٔخ٤ٓش ٌٓ٘ حُؼ٬ػ٤٘٤خص ا٠ُ ح٤ُّٞ، ٓظٞهلخ  ػ٘ي ٓـِش 

ك٢ طٞؿ٤ٚ حُليحػش ٝٓخ رؼي حُليحػش ك٢ ح٧ىد حُو٢ٜٜ ك٢ أٜٓٔض آٜخٓخ  ًؼ٤َح  

 َٜٓ، ٜٝٓ٘خ حٗزؼوض ط٤خٍحص حُلٔخ٤ٓش حُـي٣يس.

ٝهي ٍأٟ حُوَح١ ك٢ ٤ٓخم حُلٔخ٤ٓش حُـي٣يس ط٤خٍحص أٓخ٤ٓش هٔٔش ٢ٛ: 

ط٤خٍ حُظ٢٤٘ء أٝ حُظزؼ٤ي أٝ حُظـ٣َذ، ٝحُظ٤خٍ حُيحه٢ِ أٝ ط٤خٍ حُظ١ٍٞ ػ٠ِ حُطَف 

ى ٝحُظ٢٤٘ء، ٝط٤خٍ حٓظ٤لخء حُظَحع حُؼَر٢ حُظو٤ِي١ ح٥هَ حُ٘و٤ٞ ٖٓ حُل٤خ

حُظخ٣ٍو٢ أٝ حُ٘ؼز٢ ك٤غ ٠٣لَ حٌُخطذ ػِٔٚ رَ٘ح٤٣ٖ حُلٌٍُِٞٞ، أٝ ٣زظؼغ 

حُلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش، ٣ٝٔظق، ػ٠ِ حُلخ٤ُٖ، ٖٓ ٤ٍٛي ؿ٢٘ ك٢ حٌُحًَس حُـٔخػ٤ش 

ُليٝى ُِ٘خّ، ٝحُظ٤خٍ حُٞحهؼ٢ حُٔل١َ أٝ ط٤خٍ حُلخٗظخ٣ُخ ٝحُظٜخ٣َٝ، ك٤غ طٔو٢ ح

حُٞحهغ حُؼ٢٘٤ حَُٔث٢ حُٔلّٔٞ، ٝر٤ٖ ٗطلخص حُو٤خٍ « ظخ٣َٛش»ر٤ٖ 

ٝح٫ٓظ٤ٜخٓخص ح٠ُٔلٍٞس أك٤خٗخ  ر٤ٔ٘ؾ حُٞحهغ، ٝحُظ٤خٍ حُٞحهؼ٢ حُـي٣ي، ٫ٝ ٤ٔٔ٣ٚ 

رٌُي ا٫ حكظوخٍح  ٓ٘ٚ ُظ٤ٔٔش أىم ٝأٝك٠، كٜٞ ٣يٍى ًْ ٌٛٙ حُظ٤ٔٔش ك٠لخٟش 

َٝٓٝحؿش
(19)

. 

ٌح حٌُظخد رٞػ٢ حُوٜخ٤ٖٛ ٝحَُٝحث٤٤ٖ، ٝهي آػَص إٔ أىٓؾ حُلي٣غ ػٖ ٛ

٧ٕ اريحػٚ حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ أىهَ ك٢ ٌٛٙ حُلٔخ٤ٓش حُـي٣يس، ٖٝٓ ػ٬ٓخطٜخ 

ح٤ُِٔٔس، ٝػَٝ حُوَح١ ٗظَطٚ ُٔلّٜٞ حُلٔخ٤ٓش حُـي٣يس، ٝٓٔخٛخ، طـُٞح ، 

ٜٓ٘ـخ . ػْ ػخُؾ ٗٔخًؽ ٓخ هزَ حُلٔخ٤ٓش حُـي٣يس ُيٟ ٓللٞظ ٝارَح٤ْٛ ػزي حُوخىٍ 

٢ ١ٝٚ ك٤ٖٔ ٝٓلٔٞى حُزي١ٝ ٣ٝٞٓق اى٣ٍْ ٣ٝل٠٤ كو٢، ٍٝٛٞح  ٖٓ حُٔخُٗ

حُلٔخ٤ٓش حُـي٣يس ُيٟ ػيى ًز٤َ ٖٓ حٌُظخد ٓؼَ رٜخء ١خَٛ ٝػزيٙ ؿز٤َ ٝدمحم 

كخكع ٍؿذ ٝارَح٤ْٛ أ٬ٕٛ ٝػ٬ء حُي٣ذ ٝٓلٔٞى حٍُٞىح٢ٗ ٝه١َ٤ ػزي حُـٞحى 

س ح٥ٕ، ك٢ ٍٝر٤غ حُٜزَٝص، ٝهظْ ىٍحٓظٚ رظ٤٣ٌَ ػ٠ِ ٜٓ٘ي حُلٔخ٤ٓش حُـي٣ي

ٓلٍٞ حُظـ٤َ ٝحُوٚ. ٫ٝ ٣ول٠ إٔ حُوَح١ ًخٕ ٣ظليع ك٢ ًظخرٚ ػٖ أِٓٞرٚ 

ٝٓلٜٞٓٚ ٝٗظَطٚ ٌُِظخرش حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش. ٝٓخ ُزغ إٔ أٟٝلٚ، ك٤ٔخ رؼي، ك٢ 
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ٜٓخؿٔش حُٔٔظل٤َ ـ ٓوخ١غ ٖٓ ٤َٓس »(، 6881ٝ« )أٗ٘ٞىس حٌُؼخكش»ًظخر٤ٖ، ٛٔخ 

 (.6881« )ًحط٤ش ٌُِظخرش

إٔ طٌٕٞ ٓوخ٫طٚ أٝ طؤ٬ٓطٚ ٓٔخ « أٗ٘ٞىس حٌُؼخكش»ك٢ ًظخرٚ ٗل٠ حُوَح١ 

٣يهَ ك٢ رخد حُظ٘ظ٤َ ح٧ىر٢ أٝ حُظو٣ََ حُ٘وي١، رٔؼ٘خٛٔخ حُيه٤ن، ٌٝٛح ٓخ هخُٚ 

كَّ٘ٚ ٤ٓ٘خ أ٠٣خ ، ُٝؼِ٘خ ٓ٘ـي أ٠٣خ  أٜٗخ ٓوخ٫ٌص ٝطؤ٬ٌٓص أىهَ ك٢ حُظ٘ظ٤َ. ٝؿي 

ِٚ ٣٘ظظٜٔخ،  ٌٍ ٖٓ ح٫طٔخم ٗخرغ ٖٓ أٜٗخ ط٘يٍؽ ػ٠ِ ط٘ٞػٜخ، هي»حُوَح١ إٔ ٓوخ٫طِ
ٍٍ ك١ٌٍَ ٝٗؼ١ٍٞ ٝحكي ٜٓٔخ طزخ٣٘ض ٤ٛخؿخص حُظؼز٤َ ػ٘ٚ «ك٢ ا١خ

(14)
. 

٤ِٓٝ ر٤ٖ حُ٘ظَ ٝحُ٘ظ٣َش ىحػ٤خ  ا٠ُ حُظل٣َٞ ػ٠ِ حُظل٤ٌَ ك٢ حُظـَرش 

خ ٓوخُش  َّٓ ح٧ىر٤ش، ٝٝػي أٗٚ رزٞكٚ حُ٘و٢ٜ ٤ٓ٘ظَ ك٢ طـَرظٚ ح٩ريحػ٤ش، أ

ٓٞهلٚ ٖٓ حُٜ٘ؼش حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُِـش،  كظظ٘خٍٝ« أٗ٘ٞىس ٌُِؼخكش»

 :ٚ ك٢ ٝحهغ ح٧َٓ أطٍٜٞ إٔ حٌُؼخكش »٧ٜٗخ ؿَٞٛ ًظخرظٚ، ٝهي ًخٕ ٓلوخ  ك٢ هُٞ

حُِـ٣ٞش حُظ٢ ٫ ط٘لَٜ ػٖ ًؼخكش حُٔخىس حُو٤ٜٜش، ٫ ط٘لَٜ أ٠٣خ  ػٖ ٓخىس 

«حُوزَس حُل٤٘ش حُظ٢ ط٘زغ ٜٓ٘خ، ٫ٝ طلَٝ ػ٤ِٜخ
(11)

. 

ح١ ك٢ رو٤ش حُٔوخ٫ص ٬ٌ٘ٓص حُظؼز٤َ حُل٢٘، ٝٓلٜٞٓٚ َُِٝح٣ش ٝٗخهٖ حُوَ

ٝحُوٜش حُو٤َٜس، ٝكٜٔٚ ُٞظ٤لش ح٧ىد ٝحَُٝح٣ش ح٤ُّٞ، ٝحُوخٙ ٗخهيح ، ٝأ٤ٔٛش 

أُق ٤ُِش ٤ُِٝش رخُ٘ٔزش ا٠ُ أٓؼخُٚ، ًٝظخرظٚ ك٢ ُٖٓ ٓظـ٤َ، ٝح٧ٛخُش حُؼوخك٤ش 

ٝط٘ٞع حُؼوخكش حُؼَر٤ش  ٝح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش ٝىٍٝ ح٧ىد ك٢ حُظـ٤َحص ح٫ؿظٔخػ٤ش،

ٝٝكيطٜخ، ٝٓؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ ػَر٤خ ، ٝحُؤغ ٝحُل٣َش، ٝٓخ ٍٝحء حُؼخ٤ٓش، ٝحٌَُ٘ 

ح٧ٓط١ٍٞ حُٔؼخَٛ ك٢ حُلٖ، ٝحُيكخع ػٖ حُظـ٣َز٤ش ٝحُظـي٣ي، ٝحٌُظخد ح٧هزخ١ 

 ٝحُٟٔٞٞػخص ح٤ُٔٔل٤ش.. حُن.

ٖٝٓ حُٔل٤ي، إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ َٛحكش حُوَح١ ٝؿَأطٚ ك٢ ػَٝ ٓٞحهلٚ 

٤خ٤ٓش ٝحُل٣ٌَش ٝحُل٤٘ش، كل٢ كي٣ؼٚ ػٖ ٓؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ ػَر٤خ ، أػط٠ حُؼَٝرش حُٔ

 :ٚ أٗخ حُؼَر٢ »ٛلش ٠ٗخ٤ُش كخُؼَر٢ ػ٣َن ٓٔظَٔ ٖٓ ٓزؼش آ٫ف ٓ٘ش، روُٞ

ح١َُٜٔ ه٬ٍ ٓزؼش آ٫ف ػخّ ؿ٤َص ى٣خٗظ٢ ػ٬ع َٓحص، ٌُٜ٘خ ظِض ك٢ 

ُـظ٢ أٗخ  ٤ٜٔٛٔخ ٝحكيس أٝ ٓظوخٍرش، ٝؿ٤َص ُـظ٢ ػ٬ع َٓحص، ٌُٜ٘خ ظِض

٣َٜٓش ٝػَر٤ش ك٢ إٓ. ٢ٛٝ ُـش هي٤ٓش ٝأ٤ٍٟش، ٤ٓٞٓو٤ش ٝٛخٍٓش حُيهش، 

حٓظطخػض كَٔ كِٔلش ح٤ُٞٗخٕ ٝػِْٜٞٓ ٖٓ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ا٠ُ ح٬ُط٤٘٤ش، ٜٝٓ٘خ ا٠ُ 
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ُـخص ح٤ُّٞ حُٔؼخَٛس، ُـش ٢ٛ ح٤ُّٞ ػ٠ِ طؼيى ٓٔظ٣ٞخطٜخ ُٜٝـخطٜخ ٍرخ١ ٝػ٤ن 

«٤ؾر٤ٖ ًَ أهٞط٢ ٖٓ حُٔـَد ح٧ه٠ٜ ا٠ُ حُوِ
(11)

. 

ٜٓخؿٔش حُٔٔظل٤َ ـ »ؿ٤َ إٔ حُوَح١ أُق ًظخرٚ حُؼخُغ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ 

ط٤ٟٞلخ  ٧ِٓٞرٚ ك٢ حٌُظخرش، ٖٓ ه٬ٍ ٓلٜٞٓٚ « ٓوخ١غ ٖٓ ٤َٓس ًحط٤ش ٌُِظخرش

ُِوٚ، ٝك٣َش ح٩ريحع، ٝكؼَ حٌُظخرش، ٝح٤ٜٗخٍ ح٫ٗظَح٤ًش أّ ٓو١ٞ حُو٘خع. ٝػٔش 

ٌُظخد ٗلٔٚ، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ٌٛٙ ح٥ٍحء، طٌَحٍ ٥ٍحء ًؼ٤َس ر٤ٖ حٌُظخر٤ٖ، ٝك٢ ح

 ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٫ حُلَٜ ٖٓ كَٜ ٝحكي:

 ٤ُٔض حُوٜش ٝحهؼش َٓى ٝكٌخ٣ش. 

 ٫ أًظذ حُوٜش ا٫ رؼي إٔ طؼ٤ٖ ٓؼ٢. 

 حُظيكن حُِـ١ٞ حُؼ١ٞ٠ ٝحَُإ١ٞ٣ حُ٘ؼ١َ. 

 حُظ٠خكَ ر٤ٖ حُٞحهغ حُوخٍؿ٢ ٝحُٞحهغ حُيحه٢ِ. 

 حُؼَٔ حُل٢٘ ُٚ ُـش هخٛش. 

 ٤ٜٛٞش حُِـش حُؼَر٤ش.ه 

 ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش: ٓخًح طؼ٢٘؟ 

 حُو٤ْ ح٧ٓخ٤ٓش ٢ٛ ه٤ْ ح٣٩ٔخٕ حُٔلَم رل٣َش ح٩ٗٔخٕ. 

 حُلٖ، ك٢ ظ٢٘، هزَس ٖٓ أػٔن هزَحص حُٔؼ٢ ا٠ُ ٓؼَكش ٤ًِش. 

 ٤ُْ ٓخ حًظزٚ هٜش طو٤ِي٣ش. 

 حٌُظخرش ٬ٓف طـ٤٤َ. 

 ُٖٔ أًظذ؟ 

 حُ٘خهي حٌُخطذ. 

 َر٤ش ٤ِٓٝش طؼز٤َ ٛخُلش ُِلٕ٘ٞ حُٔٔظليػش:ٓؼِٔخ ًٍَ ٍأ٣ٚ ك٢ حُِـش حُؼ

ا٢٘ٗ ُؼ٤ٔن ح٣٩ٔخٕ، ٝػ٤ٔن حُؼ٘ن أ٠٣خ . رٌٜٙ حُِـش حُظ٢ ٍٝػ٘خٛخ، ٌٝٗخى »

ٗزيىٛخ أٝ ِٜٜٗٔخ. ٌٛٙ حُِـش حُؼَر٤ش رخٍػش حُٔيهَ ا٠ُ حُ٘لْ، ٝأظٖ أٗ٘خ ٫ ٌٗخى 

ػ٬هش ٗؼَف ٜٓ٘خ ا٫ أ١َحكٜخ. حُؼ٬هش ر٢٘٤، ػ٠ِ ح٧هَ، ٝحُؼَر٤ش ٤ُٔض كو٢ 

ػ٘ن ٝطيُٚ، رَ ٢ٛ ػ٬هش ط٘خري ك٤خط٢ ؿ٢٘ أ١ٔق إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٣َخ  ٖٓ حُـخٗز٤ٖ. 
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إ ٓؼ٢٤ ٛٞ إٔ حٗطن رٌٜٙ حُِـش كٔخ٤ٓظ٢ ٝك١ٌَ ك٢ ٤ٓخم حُؼَٜ، رَ ك٢ ٓخ 

«آَٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ٓخم حُٔٔظوزَ أ٠٣خ  
(19)

. 

أٓخ حَُر٤ؼ٢ ك٤وٜٚ ًظخرخ  رؼ٤٘ٚ ُز٤خٗخطٚ أٝ ٜٗخىحطٚ ػٖ ًظخرظٚ ح٩ريحػ٤ش، 

وي ٟٝغ ؿخٗزخ  ٜٓ٘خ ك٢ ًظزٚ حُ٘وي٣ش حٌُؼ٤َس، ٓؼِٔخ رخىٍ ا٠ُ ؿٔغ رؼٞ حُلٞحٍحص ك

ٓيهَ ُظـَرش ػزي حَُكٖٔ ٓـ٤ي »حُظ٢ أؿ٣َض ٓؼٚ ك٢ ًظخد كَٔ ػ٘ٞحٕ 

(، ُٝؼَ حُظؤَٓ حُؼخؿَ ُزؼٞ ًظزٚ حُ٘وي٣ش ٤٘٣َ  6894« )كٞحٍح   99حَُر٤ؼ٢ ك٢ 

ظ٢ طلظوَ ا٤ُٜخ كًَش حُظؤ٤ُق ا٠ُ حطٔخع ػ٘خ٣ظٚ رٔؼَ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حٌُظخرش حُ

:ٚ  حُؼَر٢، أٝ ٢ٛ ه٤ِِش ٫ طل٢ رخُلخؿش. ٝأٍٝى اكٜخء ٌُٜٙ حٌُظخرخص ٓٔخ كٞطٚ ًظز

 «(، ٝك٤ٚ ٓوخُش ٝحكيس 6898« )حُ٘خ١َ حُـي٣ي: هَحءس ك٢ ًظخد حُوٜش حُؼَر٤ش

 (.42-91)ٙ« حُوٜش ٟٖٔ كيٝى طـَرظ٢ حُوخٛش: ٓلخُٝش ُ٪ٟخءس»٢ٛ 

 «ٓٗوي ٝىٍح :ٍ ٓيحهَ ٫هظ٤خٍ »( ٝك٤ٚ ٓوخُظخٕ ٛٔخ: 6884« )خصٍإٟ ٝظ٬

 (.211-299)ٙ« كٌخ٣ظ٢ ٓغ حُؤَ ٝح٧ٓٞحٍ»ٝ« ٗو٤ٜخص ه٢ٜٜ

 «(، ٝك٤ٚ أٍرغ ٜٗخىحص 6881« )ٖٓ حُ٘خكٌس ا٠ُ ح٧كن: هَحءحص ٝٓٞحهق

ٙ(986-419.) 

 «(، ٝك٤ٚ 6889« )ٖٓ َٓٞٓ ا٠ُ ه١َخؽ: هَحءحص ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُٔـخٍر٢

 (.919-996ػَ٘ ٜٗخىحص )ٙ

اٜٗخ ك٤ِٜش ٝحكَس ك٢ حٌُْ ٝحُ٘ٞع، ٢ٛٝ طُؼ٠٘، رخ٧ٓخّ، رخُظو٤٘ش ٜٝٓخىٍ 

حٌُظخرش ٝك٣َش حُظؼز٤َ، ٝأٝٛخّ حٌُظخرش ٝحٌُخطذ. كوي حٛظْ حَُر٤ؼ٢ رظو٤٘ظٚ 

حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش، ٝرٌٍ ؿٜٞىٙ ٓزٌَح  ُٞػ٤ٜخ ٝطط٣َٞ حُوٜخثٚ حُل٤٘ش، ٓؼِٔخ 

ظلخىطٚ ٖٓ طو٤٘خص حَُْٓ. َٝٛف ىحثٔخ  حُظلض ا٠ُ ه٤٠ش ح٫طٜخٍ ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ ٝحٓ

إٔ حٛظٔخٓٚ حٌُز٤َ رخُِـش ٛٞ ح١ٌُ هَد رؼٞ ٛللخص هٜٜٚ ٍٝٝح٣خطٚ ٖٓ 

ًٔخ أ٢٘ٗ ٫ أطٞح٠ٗ ػٖ ٟٝغ ٓوخ١غ ٗؼ٣َش ىحهَ حُوٜش »حُظيحػ٤خص حُ٘ؼ٣َش: 

«ٝإ ٝؿيص ًُي ٣ويّ حُلؼَ حُو٢ٜٜ
(19)

. 

إٔ حُظو٤٘ش  ٣ٝٔظلخى ٖٓ ط٤ًٞي حَُر٤ؼ٢ ػ٠ِ ح٫طٜخٍ ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ ػ٠ِ

٤ُٔض ٛ٘خى طو٤٘ش ؿخِٛس ٣ٌٖٔ طؼ٣َلٜخ، أٝ حُلي٣غ ػٜ٘خ، كخُظو٤٘ش »ٓلظٞكش: ٝ

، حٗ٘ـخٍ، ىأد، حٓظَ٘حف، كًَش،  ٌٍ ٤ُٔض ٓٞى٣َ ريُش ٫ٝ هخ١ٍش ر٤ض. اٜٗخ ارلخ

«ٍٛي، حٓظ٘ظخؽ، ًَٝ ًخطذ ٓلَٔ رو٤ٜٛٞخطٚ ٝطـخٍرٚ ٝك٤خًش أٓخ٤١َٙ
(18)

. 
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 .256ػ ص 1994ػ نقوش عربية ػ تونس « رؤػ وظالؿ: نقد ودراسات»د الرحمف مجيد: الربيعي، عب .58
ػ دار المعارؼ لمطباعة « مف سومر إلى قرطاج: قراءات في األدب العربي المغاربي»الربيعي، عبد الرحمف مجيد:  .59

 .235ػ ص 1997والنشر ػ سوسة ػ تونس 



 ـ 47ـ  

٣ٖ ٖٓ أر٘خء ؿ٤ِٚ، إٔ ُي٣ٚ ِٗٝػخ  ٣ٟٞق حٓظط٬ع آٍحء حَُر٤ؼ٢، ٓؼَ ًؼ٤َ

ا٠ُ ح٧ٛخُش ٝطؼ٤َٔ أٌٗخٍ ه٤ٜٜش ٖٓ طو٤ِيٛخ حٍُٔٞٝع، ٌُٝ٘ٚ ٓخ ٣ِزغ إٔ 

 طيحهِٚ ك٤َس ك٢ حُٔٔخٍٓش ٝك٢ حُ٘ظَ. 

 انقضبَب األسبسُخ انتٍ ػبنجهب َقذ انقصخ وانشواَخ: -0-9

ػخُؾ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ه٠خ٣خ ٍث٤ٔش طظَٜ رخُٔلظٟٞ ٝرخٌَُ٘ ٢ٛ 

ؼَ ىٍٝحٗخ  ػ٠ِ أه٬ّ حُ٘وخى رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓخ ًًَٗخ، ُٝؼِ٘خ ٤َ٘ٗ ا٠ُ رؼٞ ٌٛٙ ح٧ً

 حُو٠خ٣خ.

 قضبَب تتصم ثبنًحتىي: -0-9-1

حطـٜض ػ٘خ٣ش حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى ا٠ُ حُٟٔٞٞػخص حُو٤ٓٞش أ٫ٝ  ٝحُٟٔٞٞػخص 

 ح٫ؿظٔخػ٤ش ػخ٤ٗخ ، ٝٓخ ٣ظَٜ رٜخ، ٝحًًَ ؿِٔش ٜٓ٘خ:

ش ح٠ُٝ٧، ك٘ٞه٘ض ٟٓٞٞػخص حُٔـٖ حكظَ حُٟٔٞٞع حُو٢ٓٞ حُُِٔ٘

حُٔـٖ »( ٣ُِ٘ٚ أرٞ ٠ٗخٍ )ح٧ٍىٕ(، 6896ٝ« )أىد حُٔـٕٞ»ح٤ُٔخ٢ٓ، ٓؼَ 

( َُٔٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ )٣ٍٞٓش(، ػْ 6892« )ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش

( ُٔلٔي ًخَٓ 6899« )حُٔـخَٓس حُٔؼويس»ٟٓٞٞػخص ح٥هَ حُـَر٢، ٓؼَ 

( ُـٍٞؽ ١َحر٢٘٤ 6899« )َٗم ٝؿَد: ٍؿُٞش ٝأٗٞػش»حُوط٤ذ، ٝ

( ُ٘ز٤َ 6891« )ٝػ٢ حٌُحص ٝحُؼخُْ ـ ىٍحٓخص ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»)٣ٍٞٓش(، ٝ

( 6886« )حَُكِش ا٠ُ حُـَد ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش»٤ِٓٔخٕ )٣ٍٞٓش(، ٝ

( 6884« )ح٧ٗخ ٝح٥هَ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش»ُؼٜخّ ر٢ٜ )َٜٓ(، ٝ

ٟٓٞٞػخص حُٔؼوق ٝحُل٣َش ٝحُِٔطش، ٓؼَ ٍُٜٔ٘ٞ ه٤ٔٞٓش )طْٞٗ(. ػْ 

( 6882« )حُٔؼولٕٞ حُؼَد ٝحُِٔطش: رلغ ك٢ ٍٝح٣خص حُظـَرش حُ٘خ٣َٛش»

« ٗوٚ حُٔؼوق ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس»ُٔٔخف اى٣ٍْ )ُز٘خٕ(، ٝ

( ُٔلٔي حُزخٍى١ )طْٞٗ(، ػْ حُٟٔٞٞع حُو٢ٓٞ ك٢ ا١خٍٙ حُؼخّ، ٓؼَ 6889)

ح٫طـخٙ »( ُٔلٔي ًخَٓ حُوط٤ذ. 6899ٝ« )ث٤شحٌٗٔخٍ ح٧ك٬ّ ـ ٤َٓس ٍٝح»

( ُٜٔطل٠ ػزي حُـ٢٘ )َٜٓ(، أٓخ 6884« )حُو٢ٓٞ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش

 حُيٍحٓخص حُظ٢ ط٘خُٝض حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش ٝؿٞحٗزٜخ حُٔوظِلش كٌؼ٤َس أ٠٣خ .

« أُٓش حُـْ٘ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»ػْ ٟٓٞٞػخص حُٔي٣٘ش ٝح٣َُق ٓؼَ 

( ُٔلٔي 6898« )ح٣َُق ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»َٜ(، ٝ( ُـخ٢ُ ١ٌَٗ )6892ٓ)

 كٖٔ ػزي هللا )َٜٓ(.
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 قضبَب تتصم ثبنشكم: -0-9-0

ٝػ٢٘ حُزخكؼٕٞ ٝحُ٘وخى ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ رو٠خ٣خ حٌَُ٘، ٝريأٝح ريٍحٓش 

ٓزَ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝأٌٗخُٜخ ك٢ حُوٜش ح٣ٍُٞٔش ـ »حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ٓؼَ 

أػَ ح٧ىد »( ُلٔخّ حُوط٤ذ، 6894ٝ« )وخٍٕىٍحٓش ططز٤و٤ش ك٢ ح٧ىد حُٔ

( ٌُٞػَ ػزي ح٬ُّٔ حُزل١َ٤ )َٜٓ(، ػْ 6891« )حُل٢َٔٗ ػ٠ِ حُوٜش حُو٤َٜس

حَُٝح٣ش ح٤ٔٗ٩خر٤ش ٝطؤػ٤َٛخ ػ٘ي حَُٝحث٤٤ٖ »ىٍحٓش ه٠خ٣خ ك٤٘ش ٓليىس ٓؼَ 

حٌُحص ٝحُٟٔٞٞع ـ هَحءس ك٢ »( ٧كٔي ٤ٓي دمحم )َٜٓ(، 6891ٝ« )حُؼَد

ؿٔخ٤ُخص حٌُٔخٕ ك٢ »( ُٔلٔي هطذ ػزي حُؼخٍ )َٜٓ( 6884ٝ) «حُوٜش حُو٤َٜس

ىٍٓخص ك٢ ح٧ىد »( ُ٘خًَ حُ٘خر٢ِٔ )ح٧ٍىٕ(، 6884ٝ« )حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش

٣ٞؿي ك٢ حٌُظخد أًؼَ ٖٓ ىٍحٓش ػٖ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش(  -6881« )حُٔوخٍٕ ٝحُ٘وي

ٖ ( ُل6889ٔ« )طيحهَ حُٜ٘ٞٙ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»ُـٔخٕ ح٤ُٔي )٣ٍٞٓش( ٝ

كٖ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ر٤ٖ ه٤ٜٛٞش حُلٌخ٣ش ٝط٤ِٔ »دمحم كٔخى )َٜٓ(، ٝ

ٚ: ٓلخٍٝ ح٩كخُش»( ٠٘ٔ٤ُ حُؼ٤ي )ُز٘خٕ( 6889ٝ« )حُوطخد  ك٢ ر٘خء حُ٘ٚ ٝى٫ُظ

٣ٞؿي ػيس هَحءحص ٗوي٣ش ُز٤٘ش حَُٔى ك٢ رؼٞ ح٧ػٔخٍ  -6889« )ح٤ٓ٬ٌُش

ّ حُوٜش ٝحُوطخد حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٜٓٔيحص ٗظ٣َش كٍٞ ٓلٜٞ

 ٝحُوٚ..حُن( ٣َُْٔ ك٤َْٔٗ )٣ٍٞٓش(. 

ط٣ٌٖٞ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ـ »ػْ ىٍحٓش طٌٕٞ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٝططٍٞٛخ، ٓؼَ 

ٓلظٟٞ حٌَُ٘ »( ُٔلٔي ًخَٓ حُوط٤ذ )٣ٍٞٓش(، 6881ٝ« )حُِـش ٍٝإ٣ش حُؼخُْ

( ٤ُٔي حُزلَح١ٝ 6881« )حُٜ٘ٞٙ ح٣َُٜٔش ح٠ُٝ٧ -6ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش: 

ٓ( :َ ؿخ٤ٍٓخ ٓخ٤ًٍِ ٝأكٍٞ »َٜ(، ػْ ىٍحٓش حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ح٧ؿ٘ز٤ش: ٓؼ

( ُل٤ٖٔ ػ٤ي )َٜٓ(، 6899« )حُي٣ٌظخط٣ٍٞش: ىٍحٓش ك٢ ٍٝح٣ش ه٣َق حُزط٣ََى

( ُزيٍ ػزي حُِٔي 6884« )٬ٓٓق ٖٓ أىد أ٣ٌَٓخ ح٬ُط٤٘٤ش ـ حَُٝح٣ش ًٗٔٞؿخ  »ٝ

 )حُزل٣َٖ(.

ريٍحٓش ٍٝحث٢ أٝ هخٙ أٝ  أٓخ حُيٍحٓخص حُل٤٘ش ح٧ًؼَ ك٢ٜ حُٔوٜٞٛش

ٍٝح٣ش أٝ ػَٔ ه٢ٜٜ رؼ٤٘ٚ، ٝٗخع ًُي ك٢ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش 

 ٝحَُٝح٣ش، ٝٛٞ ٓخ ٓ٘وق ػ٤ِٚ ك٢ حُلٍٜٞ حُظخ٤ُش.

 :هًُُخ دساسبد انًزهت انىاقؼٍ -0-1

٤ٛٔ٘ض ىٍحٓخص حٌُٔٛذ حُٞحهؼ٢ ٍٝإ٣ش حُٞحهغ ػ٠ِ كًَش ٗوي حُوٜش 

ىٖٗ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس دمحم كٖٔ ػزي هللا ك٢ ًظخرٚ ٝحَُٝح٣ش ُلظَس ٣ٞ١ِش، ٝهي 

( ٝػزي حُٔلٖٔ ١ٚ ريٍ )َٜٓ( ٓٞؿش 6896« )حُٞحهؼ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»

حُيٍحٓخص حُٞحهؼ٤ش، حٓظَٔحٍح  ُـٜٞى ٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخُْ ٝك٤ٖٔ َٓٝس ػ٠ِ ٝؿٚ 

٣ظٔؼَ ك٢ إٔ »حُوٜٞٙ ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص ٝحُٔظ٤٘٤خص. ٝهي حٗطِن ٖٓ كَٝ 
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طز٢ رخُٞحهغ ح١ٌُ ٣ؼ٤٘ٚ رؼ٬هش ا٣ـخر٤ش ٝى٣٘خ٤ٓش ٣ظزخىٍ ك٤ٜخ ١َكخ ح٧ى٣ذ ٣َ

«حُؼ٬هش حُظؤػَ ٝحُظؤػ٤َ
(11)

. 

٫ٝٗي ك٢ إٔ ريٍ ٤ُْ حٓظؼ٘خء ٖٓ ٓـٔٞػش حُ٘وخى حُظز٤٣َ٤ٖ٘ 

ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٗظَٝح ُِٞحهؼ٤ش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ، اً ػٔي ر٘لٔٚ ا٠ُ 

ص حُظ٢ طلٍٞ ر٤ٖ رؼٞ أىرخث٘خ حُؼَد اُوخء رؼٞ ح٠ُٞء ػ٠ِ أْٛ حُؼوزخ»

«حُٔليػ٤ٖ ٝر٤ٖ ح٩كٔخّ حُؼ٤ٔن رٞحهؼْٜ
(16)

. 

( أريٟ ريٍ ٤ٟوٚ ٖٓ ٤ٛٔ٘ش 6896ٝك٢ ٓويٓش حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ًظخرٚ )ػخّ 

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُظ٢ ُْ طظق كَٛش حهظزخٍ كَٟٝٚ، ُظظلٍٞ ٌٛٙ حُلَٝٝ ٖٓ 

٘ؤ ػٜ٘خ طؤ٤َٛ ٗويٗخ، ٝظٍٜٞ ىٍحٓخص ػ٤ِٔش ؿخىس، ٣٘»ٓـَى ًٜٞٗخ كَٝٝ ا٠ُ 

ٓيحٍٓٚ حُٔظ٤ِٔس، ري٫  ٖٓ حُِٜخع حُٔٔظَٔ حُٔلّٔٞ هِق ٓخ ططَكٚ ػ٤ِ٘خ حُؼوخكش 

«حُؼخ٤ُٔش، ٓٔخ ٫ ٣يع ُ٘خ كَٛش حُظـ٣َذ ٝحُظؤ٤َٛ
(12)

. 

ٖٝٓ ح٬ُٔكع، إٔ حٌُظخرش حُ٘وي٣ش ػٖ حُٞحهغ ٝحُٞحهؼ٤ش ٢ٛ حُٔخثيس ك٢ 

ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ »ػَٔ حُطخُذ )حُؼَحم( حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤ٗ٘خص، ٤٘٣َٝ ًظخد 

( ك٢ ح١ٔج٘خٕ حُ٘خهي حًٌٍُٔٞ، ك٢ حهظ٤خٍٙ ُٟٔٞٞػٚ 6896« )حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش

ٝكٔخٓظٚ ك٢ ٓزخَٗطٚ ىٕٝ ٜٓٔيحص ٗظ٣َش، ا٠ُ ٤ٗٞع حُلٌَس حُ٘وي٣ش ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش 

ػٖ حُٞحهؼ٤ش ٍٝإ٣ش حُٞحهغ، كٜٞ ُْ ٣ؼٖ ربٌٗخ٤ُخص حُ٘ظ٣َش أٝ حُٜٔطِق أٝ 

ٜ٘ؾ، ٝىهَ ك٢ ٟٓٞٞػٚ ػ٠ِ ػـَ، ٝأ١ِن آٍحء ٝأكٌخٓخ  طلظوَ ا٠ُ حُظؼ٤َِ حُٔ

:ٚ  حُل١ٌَ أٝ حُل٢٘، ًٔؼَ هُٞ

٫ٝ طٍٜٞ حَُٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش ٝحهغ حُل٤خس رو٤َٙ َٝٗٙ ط٣َٜٞح  طٔـ٤ِ٤خ ، »

ٝاٗٔخ ٢ٛ طلْٜ حُل٤خس ٝح٧ك٤خء، ٝطلَٔٛخ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ هخٛش طَٟ ٜٓ٘خ حُل٤خس، 

هغ ٝطظِحٝؽ ٝا٣خٙ ك٢ حُ٘و٤ٜخص، ٝطٔظٔي ٓ٘ٚ ٓطِغ ٌُٜٝ٘خ طظـٌٟ ٖٓ حُٞح

حُط٣َن، ُظ٘ظ٢ٜ ا٠ُ هِن ح٧ػَ ح١ٌُ ٛٞ ك٢ حُظخَٛ ٣ٔخػَ حُٞحهغ، ٌُٝ٘ٚ ك٢ 

حُولخء ٣٘لَٜ ػ٘ٚ حٗلٜخ٫  طخٓخ ، ٝؿَٞٛ حُٞحهؼ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَحه٤ش ٤ُْ ٓخ 

 ٣ليع رخُلؼَ، ٝاٗٔخ حٌُ٘ق ػٖ حُي٫ُش حٌُزَٟ ُٔخ ٣ليع، ٤ُْٝ ط٣َٜٞح  

«كٞطٞؿَحك٤خ ، ٫ٝ ٛيهخ  هِل٤خ ، رَ حُظ٣َٜٞ حٌُٖٔٔ ٝحُٜيم حُل٢٘
(19)

. 

ىٍحٓخص ٗوي٣ش ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ »ٝأػخى ك٤ٖٔ َٓٝس )ُز٘خٕ( ١زخػش ًظخرٚ 

(، ١زؼش ٣ِٓيس ٝٓ٘ولش، ٝأٍحى ٖٓ حٓظزؼخى رؼٞ حُلٍٜٞ إٔ 6891« )حُٞحهؼ٢

س ػٖ حُلٍٜٞ حُٔٔظزؼيس ًخٗض هخَٛ»٣ٌ٘ق ػٖ حُظطٍٞ ك٢ ٜٓ٘ـٚ، كظِي 

                                                                 
 .6ػ ص 1981ػ  2دار المعارؼ ػ القاىرة ػ الط ػ« حوؿ األديب والواقع»بدر، عبد المحسف طو:  .61
 .11المصدر نفسو  ص .61
 .3المصدر نفسو ص .62
 .11ػ ص 1971ػ دار العودة ػ بيروت « االتجاه الواقعي في الرواية العراقية»الطالب، عمر:  .63
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حٓظ٤ؼخد ١َٝٗ حُٜٔ٘ؾ ٗلٔٚ ح١ٌُ أؿٜي ىحثٔخ  إٔ إًٔٞ أ٤ٓ٘خ  ُٚ ك٢ ػ٢ِٔ حُ٘وي١، 

«ٝػ٢ِٔ حُل١ٌَ ػ٠ِ حُٔٞحء
(14)

. 

حُٔٞهق »ٝ« حُٔٞهق حُؼ١ٍٞ ك٢ ح٧ىد»ٝأٟخف َٓٝس ٓل٣ٍٖٞ ٛٔخ 

أ١ إٔ ٛ٘خى ه٤٠ظ٤ٖ طيكغ رٜٔخ أُٓش حُٞحهغ حُؼَر٢ ك٢ »، «حُؼ١ٍٞ ٖٓ حُظَحع

٠ُ ٌٓخٕ حُٜيحٍس ٖٓ ه٠خ٣خ ح٧ىد ٝحُلٌَ ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ حُظ٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ًحطٜخ، ا

٢ٛ حُٞؿٚ ح٥هَ ؿ٤َ حُٔزخَٗ ُو٠خ٣خ حُٞحهغ حُؼَر٢ حُٔزخَٗس، ٖٓ ٛ٘خ طظليى 

«ٍَٟٝس هَٝؽ ٌٛٙ حُطزؼش رٌٜٙ ح٩ٟخكش
(11)

. 

ٝحٓظيٍى َٓٝس رخُ٘ظَ ا٠ُ ؿ٤خد ٓٔؤُش حُ٘وي ح٧ىر٢ ػٖ ٬ًٓٚ، إٔ ٓٔؤُش 

٣ُٞٞؿ٢ طوغ ك٢ حُِٜذ ٖٓ حٛظٔخّ ٬ً حُٔل٣ٍٖٞ، كٜٔخ حُ٘وي حُل١ٌَ ـ ح٣٧ي»

ر٠ٜٔٔٞٗٔخ ٝرظٞؿٜٜٔخ ـ أٓخٓخ  ـ ىٍحٓظخٕ ٗوي٣ظخٕ، رٔؼ٠٘ أٜٗٔخ ٬ٌ٘٣ٕ ٓلخُٝش 

ؿي٣يس ك٢ ٓـخٍ اػخىس حُ٘ظَ رٌؼ٤َ ٖٓ حُٔو٫ٞص حُ٘وي٣ش حُظ٢ ًخٗض، ك٢ حَُٔكِش 

حػخص ح٧ىر٤ش حُٔخروش ٌُٜٙ حَُٔكِش ـ ح٧ُٓش، أٓخّ حُظؼخَٓ حُ٘وي١ ٓغ ح٩ري

«حُٔؼخَٛس ٖٓ ؿٜش، ٝٓغ ح٧ىد ٝحُلٌَ حُظَحػ٤٤ٖ ٖٓ ؿٜش أهَٟ
(11)

. 

إ ٬ًّ َٓٝس ٣٘ل٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ ُٜخُق حُ٘وي حُل١ٌَ ـ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٤ًِخ ، ٫ٝ 

ٗي، إ ٗويح  ؿ٤َ ه٤َِ أٝؿَ ك٢ حُظز٤َ٘ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ا٣ـخ٫  أك٠٠ ا٠ُ ٓؼخٍى 

حُٔوظِلش ُْ ٣ٜيأ أٝحٍٛخ ا٠ُ ٝهض ه٣َذ، ٌُٖٝ أىر٤ش ٝك٣ٌَش ٝٗوي٣ش ر٤ٖ حُظ٤خٍحص 

(، 6899«)ٜٓ٘ؾ حُٞحهؼ٤ش ك٢ ح٩ريحع حُل٢٘»رؼٞ حُ٘وخى طيحػٞح ا٠ُ طٔل٤ٚ 

ٝك٢ ٓويٓظْٜ ٬ٛف ك٠َ )َٜٓ( ح١ٌُ ىٍّ ٝؿٞٙ حُٞحهؼ٤ش ٖٓ ه٬ٍ ٗ٘ؤس 

حٌُٔٛذ حُٞحهؼ٢ ٝططٍٞٙ ٝحَُإ٣ش حُـَر٤ش ُِٞحهؼ٤ش حُ٘وي٣ش ٝأٍٛٞ حُٞحهؼ٤ش 

ٝح٧ْٓ حُـٔخ٤ُش ُِٞحهؼ٤ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ كٌَس حُٔلخًخس ٝكٌَس ح٫ٗؼٌخّ ح٫ٗظَح٤ًش، 

حُٟٔٞٞػ٢ ٝحًُ٘ٔٞؽ ٝحٌُ٘ٔؿش، ٝٗوي حُٞحهؼ٤ش ٌُِٔحٛذ ح٧هَٟ، ٝػ٤ِٔخص 

ح٫ٗظوخٍ ٖٓ ح٤ُٔخم ح٧ىر٢ ا٠ُ ح٤ُٔخم ح٫ؿظٔخػ٢. ٝىػخ ا٠ُ أهٌ حُظطٍٞحص حُظ٢ 

٢ ٗويٗخ حُؼَر٢ ػ٠ِ أُٔض رخُٞحهؼ٤ش رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ، كوي حهظَٜص حُٞحهؼ٤ش ك

:ٖ  ط٤خ٣ٍ

أكيٛٔخ: ٣ؼَٝ ُٜخ رٌَ٘ ٓزظَٔ ػخّ، ٣ٝو٢ِ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حُطز٤ؼش حُظ٢ »

طظْٔ رخُظ٘خإّ، ٝطـَم ك٢ ٓٔظ٘وغ حُِٔز٤خص ح٥ٖٓ، ٝطـلَ ٓخ ك٢ حُل٤خس ٖٓ هيٍس 

 ػ٠ِ حُظلٞم ٝحُ٘ؼَ.
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ٝحُؼخ٢ٗ: ٣ـَهٜخ ك٢ حُلٔخّ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ حُٔخ٢ًٍٔ رط٣َوش ٌٓٛز٤ش ٓظؼٜزش، 

«خ٬ٛ  حٗظٜخٍ حُٞحهؼ٤ش حُ٘وي٣ش ك٢ ح٥ىحد حُـَر٤ش ٝحُؼَر٤ش ػ٠ِ حُٔٞحءٓظـ
(19)

. 

ٝحٓظٜ٘ي ك٠َ رخُظ٣ٞ٘ؼخص ح٩ه٤ٔ٤ِش ُظطٍٞحص حُٞحهؼ٤ش، ك٢ ٓ٘طوظ٤ٖ ٛٔخ: 

أٍٝٝرخ طؼ٤ي طو٤٤ْ حُٔخ٢ٟ، ٝأ٣ٌَٓخ ح٬ُط٤٘٤ش ٝحُٞحهؼ٤ش حُٔل٣َش، رخ٩ٗخٍس ا٠ُ 

، «حُٞحهغ ًٔخ ٣ظـ٠ِ ك٢ ح٧ىد»خرٚ ًٗٔٞؽ حُؼخُْ ح٧ُٔخ٢ٗ ا٣َ٣ٖ أٍٝرخٕ ك٢ ًظ

ك٬ ٣٘زـ٢ إٔ ٜٗيٍ ػٖ »ك٤غ ٗوطش ح٫ٗط٬م ك٢ ٜٓ٘ـٚ ٢ٛ حُ٘ٚ ٗلٔٚ، 

ٓـٔٞػش ٖٓ حُو٤ْ ٗلِٜٔخ ا٠ُ حُؼَٔ، أٝ ٗلَٔ حُؼَٔ ػ٤ِٜخ ٝٗ٘ٔوٚ ١زوخ  ُٜخ، ٝاٗٔخ 

٣ـذ إٔ ٗ٘طِن ٖٓ هخ٤ٛش طخ٣ٍو٤ش طٌ٘لٜخ ك٤ٚ ٝطزَُٛخ ٝططٍٞٛخ رٌَ٘ ط٢٠ء 

٢ أىم ٬ٓٓلٚ، ٣ٝـَٔ ٟٞإٛخ أ٤ٗخء أهَٟ طَطز٢ ػ٬ثوٜخ رٚ، رٚ حُؼَٔ ٗلٔٚ ك

ٌُُي كبٕ حُٔ٘طِن حًُ٘ٔٞؿ٢ ىحثٔخ  رخُ٘ٔزش ُٚ ٛٞ طل٤َٔ ٓ٘خٛي ٜٝٗٞٙ 

«رٌحطٜخ
(19)

. 

إ ٓؼَ ٌٛٙ حُظ٣ٞ٘ؼخص ح٩ه٤ٔ٤ِش أىص ا٠ُ اػَحء ٓلّٜٞ حُٞحهؼ٤ش رَإٟ ك٤٘ش 

ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ٝك٠خ٣ٍش ؿي٣يس، ٓٔخ ٣ـؼِ٘خ، رَأ١ ك٠َ، ٗظٔخءٍ ػٖ ٓٞهل٘خ 

ٓخًح أهٌٗخ ٖٓ ٓزخىثٜخ ٝأُٜٛٞخ حُـٔخ٤ُش؟ ٝٓخًح أٟل٘خ ا٤ُٜخ ٖٓ »ٖٓ حُٞحهؼ٤ش: 

«ٍٝك٘خ حُو٢ٓٞ حُوخٙ؟
(18)

. 

« حُٞحهؼ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش»ػْ ؿخُٝص ىٍحٓش ك٤َٜ ٓٔخم )٣ٍٞٓش( 

( ٓيٟ حُظز٤َ٘ حُؼوخثي١ ح١ٌُ ٣َٔرَ ك٢ اٛخرٚ حُ٘وي ح٧ىر٢ رَٓظٚ، ك٘لض 6898)

ٓ٘ل٠ ٜٓ٘ـ٤خ  رخُؾ حُيهش، اً طزيأ رظلي٣ي »ظٚ، ػ٠ِ كي طؼز٤َ كٔخّ حُوط٤ذ، ىٍحٓ

حُٔلٜٞٓخص حُ٘ظ٣َش ػْ ط٘ظوَ ا٠ُ ىٍحٓش حُز٤٘ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼوخك٤ش حُظ٢ 

ٗزظض حَُٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش ح٣ٍُٞٔش ك٢ ا١خٍٛخ، ٝرؼي ًُي طيٍّ حُظٞحَٛ حُٔ٘ظًَش 

ق حطـخٛخطٜخ ر٤ٖ ٝحهؼ٤ش حٗظوخى٣ش ٝٝحهؼ٤ش حُظ٢ طـٔغ حَُٝح٣خص حُٔيٍٝٓش، ٝطٜ٘

١ز٤ؼ٤ش ٝٝحهؼ٤ش حٗظَح٤ًش، ٝطويّ ر٤ٖ ٣ي١ ًُي ح٧ٓؼِش ٝحُ٘ٞحٛي حُٔـظِأس، ػْ 

«طَىف ىٍحٓش ًَ حطـخٙ رً٘ٔٞؽ ٓيٍّٝ رخُظل٤َٜ
(91)

. 

٣ظٜق ٗوي ٓٔخم رظل٤َِ ٓؼٔن ُِظخَٛس حُل٤٘ش حُٔيٍٝٓش، ٝرَرطٚ ُٜخ 

ح٧كٌخّ، ًٔخ ك٢ كٌٔٚ ػ٠ِ طؤػَ حَُٝحث٤٤ٖ رظطٍٞحص حُز٤جش ٖٓ كُٜٞخ، ٝريهش ك٢ 

ًٔخ حٓظلخىٝح ٖٓ حُظـَرش حُٞحهؼ٤ش ك٢ ح٧ىد »ؿ٤ٔؼخ  رخُظو٤٘خص حَُٝحث٤ش حُـَر٤ش، 

ح٫ٗظَح٢ً حُؼخ٢ُٔ ريٍؿخص ٓظلخٝطش أظَٜص طزخ٣٘خ  ك٢ هيٍطْٜ ػ٠ِ حٓظ٤ؼخد 
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ٝحٟق حُظو٤٘خص حُلي٣ؼش ٝطـ٤ٔيٛخ ك٢ أػٔخُْٜ حُل٤٘ش. ٣ٌٝخى ٣ـٔؼْٜ ٓٔخٍ ٓ٘ظَى 

حُٔؼخُْ، ٝٛٞ ح٫ٗلظخف ػ٠ِ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش حُٔوظِلش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٓخ ًخٕ ٓظ٬ٜ  

ٜٓ٘خ رخُ٘ٞحك٢ حُل٤٘ش، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٓلخُٝش حُيهٍٞ ػٔوخ  ك٢ كْٜ حُٞحهغ حُٔل٢ِ 

ٝٓؼخُـظٚ. ًٝخٕ أٝكَْٛ كظخ  ٖٓ حُ٘ـخف ْٛ أُٝجي ح٣ٌُٖ أكٔ٘ٞح طٞظ٤ق 

«ٓؼخُـش ه٠خ٣خ حُٞحهغ ٖٓ كُْٜٞ حُٔئػَحص حُل٤٘ش ح٧ؿ٘ز٤ش ٖٓ أؿَ
(96)

. 

ٝك٢ حُلظَس ٗلٜٔخ، طٜخػي حُ٘وي حُٔٞؿٚ ُِيٍحٓخص حُٞحهؼ٤ش، كؤٛيٍ ٓل٢ 

ىٍحٓخص ٟي حُٞحهؼ٤ش ك٢ ح٧ىد »حُي٣ٖ ٛزل٢ )٣ٍٞٓش( ًظخرخ  ؿ٣َجخ  ٓٔخٙ 

إٔ ٣ؼِٖ ٜٗخ٣ش َٓكِش ح٧ىد حُٞحهؼ٢ ٣ٝيػٞ ا٠ُ »(، ٝهٜي رٚ 6891« )حُؼَر٢

«ريح٣ش ؿي٣يس
(92)

إٔ ح٧ىد ر٘خء ُلظ٢ ٣ويّ ٍإ٣خ، ٝإٔ »خ ىػخ ا٤ُٚ ٛزل٢ ٛٞ . ٝٓ

«ٝظ٤لش حُ٘وي حٌُ٘ق ػٖ طٔخٓي حُز٘خء ٝحطٔخم حَُإ٣خ
(99)

. ٝهي كٟٞ حٌُظخد 

٣ِ٤ٓق حُؼَر٢ ٢٘ٔ٣ »، ٝ«أُٓش حُٞحهؼ٤ش ك٢ ٝحهغ ح٧ىد حُؼَر٢»ىٍحٓخص ػٖ 

ك٢ ح٠ُٕٔٔٞ »، ٝ«ػ٠ِ ٓل٢٤ حُيحثَس: ىٍحٓش ك٢ هٞحط٤ْ ٍٝح٣ش حُٔزؼ٤٘٤خص

ٓخًح طؼ٢٘ ٌِٓ٘ش ح٠ُٕٔٔٞ ػ٘ي ك٤ٖٔ »، ٝ«حُو٢ٓٞ ٝحُطزو٢ ُلٌَٗخ حُلي٣غ

ٗوي  ًظخد «: حُل٤ٌْ ػ٘ي ٣ََٓ رًََٝٝٓض»، ٝ«حُليحػش ٟي حُليحػش»، ٝ«َٓٝس

« رخر٢ ٣خٍ«: »ه٤ٜيطخٕ ٝه٤٠ش»ؿٍٞؽ ١َحر٢٘٤ ػٖ طٞك٤ن حُل٤ٌْ، ٝ

 ٤ُٞٓق حُوط٤ذ.« حُٔلق ح٥هَ ؿَر٢ حُويّ»٣٫لظٌٞٗ٘ٞ ٝ

ٝ ح٧ْٓ حُظ٢ ٍأٟ ٛزل٢ أٜٗخ ه٤ٔ٘ش رخٓظؼخىس حُ٘وي، رٔؼ٘خٙ ٣لٜق حٓظؼَح

ح٢ٓ٬ٌُ، ُِٝٓ٘ظٚ ح٧ىر٤ش ػٖ طٜل٤ق ًخَٓ حُلٌَس حُٞحهؼ٤ش، ًٔخ ٛخؿٜخ حُ٘وي 

:َ  حُـي٣ي ح٢ٌٌِٗٞٔٓٞٗ٧، ٖٝٓ ٌٛٙ ح٧ْٓ ًٌٗ

رٔخ إٔ ح٧ىد أىد ٝحُٞحهغ ٝحهغ، كبٕ ٌٛح ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓلخٍهش إٔ ح٧ىد  -»

َٓك٢ِ. ُِٝظٞك٤ن ر٤ٜ٘ٔخ ٝاىٍحؿٜٔخ ٟٖٔ حَُٔكِش  ٢ُٞٔٗ ٝحُٞحهغ ٓل٢ِ

حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ ٗؼ٤ٜ٘خ ـ ٢ٛٝ َٓكِش ح٠ُ٘خٍ حُو٢ٓٞ ك٢ ٓز٤َ اٗ٘خء ٓـظٔغ 

ػَر٢ حٗظَح٢ً ى٣ٔٞهَح٢١ ٓٞكي ـ حهظَك٘خ إٔ طيٍٝ حَُإ٣خ كٍٞ ٓٔظوزَ حُيُٝش 

خ حُو٤ٓٞش حَُٔطـخس. ٝرٌُي ٣ْٜٔ حٌُخطذ ك٢ ًَٔ كيٝى حُوطَ ٝحَُٔكِش ك٢ حَُإ٣

ػ٠ِ ح٧هَ ػِٔخ  رؤٕ ٖٓ كن ح٧ىد إٔ ٣لَٔ أ١ ٍإ٣خ، ٌُٖٝ ٤ُْ ٖٓ كوٚ أ٫ 

«٣لَٔ أ١ ٍإ٣خ
(94)

. 
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٫ٝ ٣ول٠ إٔ ٛزل٢ هي ٗخٛٞ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ رب٣ي٣ُٞٞؿ٤ظٚ حُو٤ٓٞش، أ١ إٔ 

 ٗويٙ ٫ ٣وظِق ػٖ حُ٘وي ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ك٢ َٓح٤ٓٚ حُظز٣َ٤٘ش أ٠٣خ .

ٌٗخٍ ٝٓٔظ٣ٞخص ٓوظِلش، ٝٛق ػْ طٞحُض حُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش حُظ٢ طؼ٤ي، رؤ

ح٧ُٓش حُؼخٓش حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُٞحهؼ٤ش، ٝهي ػِحٛخ ك٘خ ػزٞى )٣ٍٞٓش( ك٢ ًظخرٚ 

( ا٠ُ ػيس ٜٓخىٍ ٢ٛ 6891« )ٝحهؼ٤ش ٓخ رؼي حُلَد ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي ٝحُ٘ؼَ»

ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝح٤ُٔخٓش، ٝحُـٔخ٣َ٤ٛش، ٟٝؼق ح٫ٛظٔخٓخص حُل٤٘ش. ُٝؼِٜخ طِظو٢ 

ُظز٤َ٘ حُؼوخثي١ ح١ٌُ أُى٣٘ض ٓٔخٍٓظٚ حُٔظطَكش ك٢ حُٜٔ٘ؾ حُٞحهؼ٢ ؿ٤ٔؼخ  ػ٘ي ح

حٍطز٢ ح٩ٗظخؽ ح٩ريحػ٢ رب١خٍ ػخّ »رظطز٤وخطٚ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ كوي 

ُ٪٣ي٣ُٞٞؿ٤خ. ٌٛٙ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُٜٔيٍ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ٝح٧ػَ ح٩ريحػ٢ طٌَ٘ ٓظَٜح  

ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش ح٧هَٟ،  ٖٓ ٓظخَٛ أُٓش حُٞحهؼ٤ش... ٝحُٞحهؼ٤ش ٖٓ

ٓظٜٔش رخَُٟٞم ح٤ُٔخ٢ٓ، كظ٠ ه٤َ ٫ ٝحهؼ٤ش ر٬ ٤ٓخٓش. ا٫ إٔ ٌٛٙ حُظٜٔش 

ح٤ُٔخٓش « طؤى٣ذ»ط٘وِذ ا٠ُ ك٤٠ِش ُِٞحهؼ٤ش ػ٠ِ ؿ٤َٛخ، اًح حٓظطخع حُٞحهؼ٤ٕٞ 

«رلن، ًٔخ حٓظطخع أػ٬ّ حُٞحهؼ٤ش حٍُٜٕٔ٘ٞٝ طلو٤ن ًُي
(91)

. 

ًؼ٤َح  ٖٓ حُِٔز٤خص، ُؼَ أٜٛٔخ »اٜٗخ ؿَص  ٝهخٍ ػزٞى ػٖ حُـٔخ٣َ٤ٛش

كـذ ٗظَ حٌُخطذ ػٖ ٍإ٣ش ح٧ػٔخم حُ٘ل٤ٔش حُظٜخٍػ٤ش. إ ح٣٩ٔخٕ رٔو٫ٞص 

ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٤ٓٝخ٤ٓش ٓٔزوش ؿؼَ حُـٔخ٣َ٤ٛش ًحطٜخ طٜزق ٓوُٞش ك٤٘ش، كظلَٝ 

ىد حُزَحءس ٝح٩ىحٗش، ٝحُٜلخء ٝحُلٔخى. ٝطـيٝ رلي ًحطٜخ ٓو٤خٓخ  ك٤٘خ .. ٓخ طزؼي ح٧

حُٞحهؼ٢ رٌُي ػٖ حُٞحهغ ري٫  ٖٓ إٔ ٣ظؼٔوٚ ٖٓ ه٬ٍ ٤ُٞٔٗش حُ٘ظَس ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش 

«ٝح٤ُٔخ٤ٓش
(91)

. 

( ٤َٓ 6896« )ِٓطش حُٞحهؼ٤ش»ٝطز٤ٖ ىٍحٓش ػزي حُوخىٍ حُ٘خ١ٝ )حُٔـَد( 

حُيٍحٓخص حُٞحهؼ٤ش ا٠ُ حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢، كظؼيىص ٓؼخُـخطٚ حُٞحهؼ٤ش ٖٓ حُٞحهؼ٤ش 

٣ٌَْ ؿ٬د ًٗٔٞؿخ ( ٝحُٞحهؼ٤ش ك٢ حٌُحط٤ش )اى٣ٍْ حُو١ٍٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش )ػزي حُ

ًٗٔٞؿخ ( ا٠ُ ر٬ؿش رَؿٞح٣ُش )دمحم ُكِحف( ٝح٤َُٔس حُوخ٤ٓش )دمحم ١ٌَٗ( 

 ٝحَُٝح٣ش ك٢ حَُٝح٣ش )ه٘خػش ر٘ٞٗش(.

ٝؿي حُ٘خ١ٝ إٔ حُٞحهؼ٤ش ك٢ حُوٜش ٝك٢ ح٧ىد حُٔـَر٢ حُلي٣غ ػٔٞٓخ ، 

٤ش ًٔٔخٍٓش ٤ٓخ٤ٓش. ٝػَٝ ٌُُي ػ٬ع طليىص ك٢ حُٔٔخٍٓش ح٧ىر٤ش ح٬ٛ٩ك

 ك٤َٟخص:

إ ٝؿٞى ح٧ىد حُٔـَر٢ حُلي٣غ ؿخء ك٢ ١َٝٗٚ طؼز٤َح  ػٖ ٝؿٞى .1
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حُزٍٞؿٞح٣ُش ح٤٘١ُٞش حُ٘خ٠ٛش، ًٝخٕ ٌٛح ح٧ىد ٛٞ حُ٘خ١ن ح٢َُٔٓ رٞؿٞى 

 ٝػ٢ رٍٞؿٞح١ُ رؤ٤ٔٛش ح٧ىد ٝىٍٝٙ.

غ حُظطٍٞ حُؼوخك٢ إ حُٞحهؼ٤ش ك٢ حُوٜش ـ ًخهظ٤خٍ أىر٢ ـ ك٢٘، ٣ظ٘خٓذ ٓغ ٝحه.2

ح١ٌُ ًخٕ ػ٤ِٚ حُٔـظٔغ، ٝٓغ حُظٞؿٚ حُزٍٞؿٞح١ُ ح٢٘١ُٞ ػ٠ِ ػٜيٙ ك٢ ٗلْ 

حُٞهض. ًخٕ حهظ٤خٍح  أىر٤خ  أٓخ٤ٓخ  ك٢ ٓٞحؿٜش حُظؤػ٤َ حُؼوخك٢ ـ حُؼَر٢ ـ 

 ح٫ٓظؼٔخ١ٍ، ًُٝي ٓخ كيى طٞؿٜٜخ ا٠ُ حُٞهغ رٔخ ك٤ٚ.

خءص ًٞػ٢ ر٠ٍَٝس ٝرؤٕ حُٞحهؼ٤ش ك٢ حُوٜش ٝك٢ ح٧ىد رٌَ٘ ػخّ، اٗٔخ ؿ.3

ٍر٢ حُوٜش ٝح٧ىد رٔٔظٟٞ ح٠ُٜ٘ش ح٤٘١ُٞش، ٝطليىص ح٬ٛ٩ك٤ش ك٢ 

«حُٔٔخٍٓش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش
(99)

. 

إ حُٞحهؼ٤ش ػ٘ي حُ٘خ١ٝ ط٘لظق ػ٠ِ حُٔـخٍ ح٤ُٓٞٔٞ ـ ػوخك٢ ٝحُظخ٣ٍن أ٠٣خ ، 

«ٓخ ػخٗض ٓ٘ٚ حُٞحهؼ٤ش/ حُٞحهؼ٤خص ٖٓ حهظ٬ف ٝط٘ٞع»رخُ٘ظَ ا٠ُ 
(99)

، ٝهي ٗظؾ 

ػٖ ًُي ػ٬ع ظٞحَٛ ٢ٛ: ط٘ٞٙ حُٔلّٜٞ حُٞحهؼ٢ ػٖ حُٞحهغ، ٝؿ٤خد حُوٜخثٚ 

حُل٣ٌَش ٝحُل٤٘ش حُٔليىس ُِٞحهؼ٤ش، ١ٝـ٤خٕ حُظ٘خٍٝ حُ٘ؼز١ٞ، ٝٛٞ ٣ٔظٔي ػ٘خَٛ 

ٖ: حُظ٘خٍٝ ح٤ُٔخ٢ٓ حُٔزخَٗ ٝحُظٍٜٞ حٌُحط٢ ُِٞحهغ،  ٝؿٞىٙ ك٢ حُوٜش ٖٓ أ٣َٓ

حَُٔؿغ، ٓخ ىحّ ُٜخ ١خرؼٜخ أ١ إٔ ِٓطش حُٞحهؼ٤ش ك٢ حُ٘ٚ ٗلٔٚ، ٤ُْٝ ك٢ 

ٖ: ح٧ٍٝ ٛٞ إٔ حُظـَرش حُٞحهؼ٤ش ك٢  ح١َُِٓ أ٠٣خ  ٌٌٝٛح، ط٤ِٔ ٗويٙ رؼ٣َٜ٘

حُوٜش حُٔـَر٤ش٫ ٣ٌٖٔ ىٍحٓظٜخ ا٫ ًظـخٍد ٝحهؼ٤ش، أ١ ً٘ٔخًؽ اريحػ٤ش طٔظوَ 

رَإ٣ظٜخ حُوخٛش ُِؼخُْ، ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ إٔ حُٞحهؼ٤ش ٗلٜٔخ، ك٢ حُظـَرش ح٧ىر٤ش 

ؼش، ُْ طلع رؤ١ حٛظٔخّ، ُْٝ ٣ظلَؽ ُِ٘ظَ ك٢ أكٞحُٜخ أ١ رخكغ، حُٔـَر٤ش حُلي٣

رَأ٣ٚ
(98)

. 

ِٓن  -حُ٘ٚ حُؼ١ٞ٠»١ٍٝٞ ػزي حُوخىٍ حُ٘خ١ٝ ٍإ٣ظٚ ُِٞحهؼ٤ش ك٢ ًظخرٚ 

(، ٝٛٞ ىٍحٓش ٗوي٣ش طل٤ِ٤ِش ُٔـٔٞػش دمحم رَحىس 6892« )حُـِي ًٗٔٞؽ ىٍح٢ٓ

إٔ »حُوٜش، ُظٜق حُو٤ٜٜش ٫ طل٤َ ا٠ُ حُٞحهغ، رَ طظؼخَٓ ٓغ ٝحهغ طٜٞؿٚ 

«طٌٕٞ ه٤ٜٛٞش حُٞحهغ ٓظَحىكش ٓغ ه٤ٜٛٞش حُظؼز٤َ ػ٘ٚ
(91)

. ُٝظظليى ر٤٘ش 

حُ٘ٚ حُٞحهؼ٢ كٔذ طل٤ِِٚ رٌٜٞٗخ ر٤٘ش حُظ٘خهٞ ٝحُظـ٤٤َ
(96)

  . 
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ُوي هلظض أٛٞحص حُظز٤َ٘ حُؼوخثي١ ك٢ ٗوي حُؼٔخ٤٘٤ٗخص، رل٠َ حُظؼَف ا٠ُ 

ٙ ح٫ؿظٔخػ٢. ِْٝٗٔ ك٢ ًظخد ٗظ٣َش ح٧ىد ٝٓلخ٤ْٛ حُٔلخًخس ٝحُظط٣ٍٞش ٝح٫طـخ

« ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ك٢ َٜٓ»ك٢ِٔ ري٣َ )َٜٓ( 

( ٗزَس طٌخى طٌٕٞ ك٤خى٣ش اُحء ططٍٞ ٓلّٜٞ حُٞحهؼ٤ش، ٌُٖٝ حُ٘خهي ٣ظٞهق 6896)

ػ٘ي اهَحٍ حُٔئطَٔ ح٧ٍٝ ٫طلخى حٌُظخد حُٔٞك٤٤ظ٢ )٤ُْٝ حَُّٝ ًٔخ ًظذ!( ػخّ 

ٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش. ٝػٔش ٝحهؼ٤خص أهَٟ، ؿي٣يس أٝ ٓل٣َش أٝ ُٜٔطِق حُ 6894

طؼز٣َ٤ش، رٔخ ٣ـؼَ حُٞحهؼ٤ش ٌٓٛزخ  ك٠لخٟخ ! إ ػَٝ ك٢ِٔ ري٣َ ُٔلّٜٞ 

:ٚ  حُٞحهؼ٤ش رؤٗٞحػٜخ ٤ُْ ًخك٤خ  أٝ ىه٤وخ  ك٢ هُٞ

كظ٘خُٝض حُٔلّٜٞ حُؼخّ ُِٞحهؼ٤ش ٖٓ ك٤غ ًٜٞٗخ حٌُٔٛذ ح٧ىر٢ ح١ٌُ ٣ِـؤ »

ُٔؤُٞف ٖٓ حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش ٣ٔظو٢ ٓ٘ٚ ٓخىطٚ، رؼي إٔ حهظَٜص ُِٞحهغ ُِٝؼخى١ ح

ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش، ٜٝٓ٘خ حَُٝحث٤ش ػ٠ِ ح٧رطخٍ ح٤٤ٌ٤ٓ٬ٌُٖ كظَس ٣ٞ١ِش، كظ٠ 

أٛزق ح٧ىد ؿِءح  ٖٓ ح٧رَحؽ حُؼخؿ٤ش ُِلٌَ. ػْ ػَٟض ُِٞحهؼ٤ش حُ٘وي٣ش 

ٖ رؼيٙ أ٤َٓ ٝٓلٜٜٞٓخ ح١ٌُ كَٔ ُٞحءٙ رِِحى ك٢ ح٧ىد حُل٢َٔٗ، ٝح١ٌُ ١ٍٞٙ ٓ

٫ُٝ ٤َُٜ رٚ ا٠ُ كيٝى حُؼِْ حُظـ٣َز٢ ك٤ٔخ ػَف رخُطز٤ؼش، ػْ ػَؿض ػ٠ِ 

حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش ٝحُظ٢ ٝؿيص ُٜخ أٍٟخ  هٜزش ك٢ ح٧ىد ح٢َُٓٝ ٝٝؿيص 

٧كٌخٍٛخ ٓظٔؼخ  ُيٟ حَُٝحث٤٤ٖ حَُّٝ، هزَ إٔ طظلٍٞ ُظٜزق ىػٞس ػخٓش ٣٘خٍى 

٠ُ أٗلخء حُؼخُْ حُٔوظِلش رؼي حُٔئطَٔ ك٤ٜخ حُٔلٌَٕٝ حَُّٝ ؿ٤ٔؼخ ، ٝحٓظيص ا

«6894ح٧ٍٝ ٌُِظخد ك٢ ٤ٍٓٝخ ٓ٘ش 
(92)

. 

ىٍّ ري٣َ ريح٣خص حُٞحهؼ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٖٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ ٝحٌَُ٘ 

حُل٢٘، ٝحٗظوَ ا٠ُ َٓكِش طخ٤ُش طظ٘خُع ك٤ٜخ حُٞحهؼ٤ش ٝحَُٝٓخ٤ٔٗش، ٝهٜٚ حُزخد 

ظٞك٤ن حُل٤ٌْ )٤ٓٞ٣خص ٗخثذ ك٢ حُؼخ٢ٗ ُيٍحٓش حُٞحهؼ٤ش حُ٘وي٣ش ك٢ ٍٝح٣خص ُ

ح٣ٍ٧خف( ٣ٝل٠٤ كو٢ )ه٘ي٣َ أّ ٛخْٗ( ٝٗـ٤ذ ٓللٞظ )هْٔ ٍٝح٣خص 

ٝحُؼ٬ػ٤ش(، ًٝخٕ حُزخد حُؼخُغ ُِٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش، ٝػخُؾ ك٤ٜخ ٍٝح٣ظ٤ٖ ُؼزي 

 حَُكٖٔ حَُ٘هخ١ٝ )ح٧ٍٝ( ٝارَح٤ْٛ ػزي حُل٤ِْ )أ٣خّ حُطلُٞش(.

٫ طِػْ أٜٗخ هيٓض ػزظخ  ٓظو٤ٜخ  ُٔخ ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٬ٓكظظٚ إٔ حُيٍحٓش 

ظَٜ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ك٢ َٜٓ ٖٓ أٗٞحع حُٞحهؼ٤ش حُٔوظِلش ًخكش، كبٗٚ هَٜ 

ىٍحٓظٚ ػ٠ِ ٗٔخًؽ ه٤ِِش، ٝطؼٔق ك٢ طو٤ِٚ كيٝى ٓلٜٞٓٚ ُِٞحهؼ٤خص حُظ٢ 

 ػخُـٜخ.

٣ٝظَٜ ٌٛح حُظولق ٖٓ ١ٝؤس ح٣٫ي٣ُٞٞؿ٤ش ػ٠ِ حٓظل٤خء ك٢ ًظخد دمحم 

« حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُـِحث٣َش حُلي٣ؼش ر٤ٖ حُٞحهؼ٤ش ٝح٫ُظِحّ»حثَ( ٜٓخ٣ق )حُـِ
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(، َٝٓى ًُي إٔ حُ٘خهي ٍأٟ ك٢ حُٞحهؼ٤ش ٓز٬٤  ا٠ُ ح٫ُظِحّ رو٠خ٣خ 6899)

ٓـظٔؼٚ، ٤ُْٝ حُظؼز٤َ حُؼوخثي١، ك٢ ٗ٘يحٗٚ ُٜٔ٘ؾ ٣وّٞ ػ٠ِ حُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ 

لٚ حُل٤٘ش حُزلغ، ٝح٫ػظيحٍ ك٢ حُلٌْ، ٝحكظَحّ ٗو٤ٜش حٌُخطذ ٝٓٞحه

 ٝح٣٫ي٣ُٞٞؿ٤ش، ٓ٘طِوخ  هيٍ ح٫ٌٓخٕ ٖٓ حُ٘ٚ ح١ٌُ ٣يٍٓٚ.

ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ حَُٝح٣ش »ًٝخٗض ىٍحٓش َٓٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ )٣ٍٞٓش( 

( هطٞس أًزَ ك٢ طو٤ِٚ حُيٍحٓخص حُٞحهؼ٤ش ٖٓ ِٗػش 6891« )حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش

ٔ٘ظَى ك٢ ُـ٘ش حُظز٤َ٘ حُؼوخثي١، ٝػِح حُل٤َٜ ؿخٗزخ  ٖٓ ًُي ا٠ُ حُظؤ٤ُق حُ

، رَثخٓش 6891طؤ٣ٍن حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ حطلخى حٌُظخد حُؼَد حُظ٢ طؤُلض ػخّ 

كٔخّ حُوط٤ذ، ٝػ٣ٞ٠ش ػزي هللا أر٤ٛٞق ٝٓلٔٞى ٓ٘وٌ حُٜخ٢ٔٗ ٝٓلٔٞى ٓٞػي 

َٝٓٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ، ك٤ٖ ٍحكض ٌٛٙ حُِـ٘ش طظلن ػ٠ِ ٜٓطِلخص حُيٍحٓش 

 ٝكيٝىٛخ ١ٝز٤ؼظٜخ ٜٝٓ٘ـٜخ.

ٝط٤٤٠ن »ٓيهِٚ ٓٔخص ُٔلّٜٞ حُٞحهؼ٤ش ٍحك٠خ  طو٤٤يٛخ كيى حُل٤َٜ ك٢ 

حُو٘خم ػ٤ِٜخ، ٢ٛٝ  )٣وٜي حُٞحهؼ٤ش( ح٫طـخٙ ح٧ىر٢ حُٞحٓغ حُ٘خَٓ ح١ٌُ ٣ٜؼذ 

كَٜٙ ٟٖٔ كيٝى ٫ كٌخى ٜٓ٘خ. ٌُٜح حُٔزذ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ري ٖٓ حَُٔٝٗش ك٢ 

وخ٤٣ْ أػ٘خء ططز٤وٜخ، ٖٝٓ َٓحػخس ٓٞٛزش حَُٝحث٢ حُظ٢ ٣ٜؼذ طو٤ٜ٘٘خ ٟٝٝغ ٓ

«ػخرظش ُٜخ
(99)

. 

٣ٝـِذ ػ٠ِ كي٣غ حُل٤َٜ ػٖ حُٜٔ٘ؾ حُل٢٘ ُِٞحهؼ٤ش ط٤٤ٌلٚ ُٔوظ٤٠خص 

ىٍحٓش حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش، حػظٔخىح  ػ٠ِ ًظخد ٬ٛف ك٠َ ح٥ٗق حًٌَُ، 

 ًٔخ ك٢ ٌٛٙ حُٔزخىة حُـٔخ٤ُش ح٧ٓخ٤ٓش حُظخ٤ُش ُِٞحهؼ٤ش حُ٘وي٣ش.

 ٔخٕ ًٔخ ٣طَكٚ حُؼخُْ ح٫ؿظٔخػ٢.حٌُ٘ق حُ٘خَٓ ػٖ حُؼخُْ حُيحه٢ِ ُ٪ٗ -»

 طؼ٤ْٔ حُل٤خس ك٢ ٗو٤ٜخص ٝظَٝف ًٗٔٞؿ٤ش. -

 حُظل٤َِ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُ٘ل٢ٔ ُِ٘و٤ٜخص ك٢ ٬ٛطٜخ رؼ٠ٜخ رزؼٞ. -

 حُ٘ظَس حُظخ٣ٍو٤ش. -

 ٟٓٞٞػ٤ش حُظ٣َٜٞ. -

 «.اػخىس هِن كوخثن حُل٤خس ك٢ أٌٗخٍ حُل٤خس حُٞحهؼ٤ش ًحطٜخ -

حهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش ا٠ُ حُٔزخىة حُظخ٤ُش: حَُٝف ر٤٘ٔخ حٓظ٘ي حُٜٔ٘ؾ حُل٢٘ ُِٞ

حُ٘ؼز٤ش ـ ح٫ُظِحّ ـ حُِ٘ػش ح٩ٗٔخ٤ٗش ـ حَُٝف حُلِر٤ش ـ حُِ٘ػش حُظخ٣ٍو٤ش ـ حَُٝف 

«ح٫ؿظٔخػ٤ش ـ حُِ٘ػش حُ٘ل٤ٔخ٤ٗش ـ ًٗٔٞؿ٤ش حُظ٣َٜٞ ح٧ى٠ٗ
(94)

. 

                                                                 
ػ  1986ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق ػ « واقعي في الرواية العربية السوريةاالتجاه ال»الفيصل، سمر روحي:  .83
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٢ِ٣ ػْ ٓخ ُزغ إٔ ٝٓغ حُل٤َٜ حُٔؼخ٢ٗ حُٔظيحُٝش ُِٜٔ٘ؾ حُل٢٘ ُِٞحهؼ٤ش، ك٤ٔخ 

 ىٕٝ حُظل٬٤ٜص حُظ٢ أٍٝىٛخ:

 ح٫ُظِحّ ك٢ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش.

 حُظخ٣ٍو٤ش )حُ٘ظَس حُظخ٣ٍو٤ش.

 حُظطٍٞ حٌُحط٢ ُِ٘و٤ٜش.

 حُلظ٤ٔش ح٫ؿظٔخػ٤ش.

 حُلظ٤ٔش ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ش )طزؼ٤ش ح٩ٗٔخٕ ُِظطٍٞ حٌُحط٢ ُِ٘و٤ٜش(.

 حُوِن حُل٢٘ )ػوخكش حٌُخطذ ٝٓٞٛزظٚ(.

 حَُٝف ح٫ؿظٔخػ٤ش.

 ُلِر٤ش ك٢ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش.حَُٝف ح

 حَُٝف حُ٘ؼز٤ش )حُ٘ؼز٤ش(.

 حُ٘و٤ٜش حًُ٘ٔٞؿ٤ش )حًُ٘ٔٞؽ(.

 حُٜيم حُل٢٘.

 حُظَٝف حًُ٘ٔٞؿ٤ش )حٗطٞحإٛخ ػ٠ِ ٛلخص حؿظٔخػ٤ش طخ٣ٍو٤ش ٜٓٔش(.

 حُٔـظٔغ حَُٝحث٢.

 حُٔؼَكش حُل٤٘ش.

 ٓ٘ظٍٞ حُٔٔظوزَ.

٢ٛ رٔؼٍِ ػٖ حُٟٔٞٞػ٤ش )هيٍس حُل٘خٕ ػ٠ِ إٔ ٣لْٜ حُٟٔٞٞػخص ًٔخ 

 ٗو٤ٜظٚ(.

 حُِ٘ػش ح٩ٗٔخ٤ٗش )ح٩ٗٔخ٤ٗش(.

 حُِ٘ػش حُ٘لٔخ٤ٗش ك٢ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش.

حٌُ٘ٔؿش حُل٤٘ش )هيٍس حُل٘خٕ ػ٠ِ إٔ ٠ّ٣ٖٔ حٍُٜٞس حُل٤٘ش أًَٔ طؼز٤َ ٝأهٞحٙ 

 ػٖ ؿَٞٛ حُظخَٛس أٝ حُ٘و٤ٜش حُظ٢ ٣ٍٜٞٛخ(.

حُٞحهغ حُٟٔٞٞػ٢
(91)

. 

ح٢ٗٞٔ٠ُٔ، كخ٬ٛ  ر٤ٖ حٌَُ٘ طؤُلض ىٍحٓش حُل٤َٜ ٖٓ ح٫طـخٙ 

ٝح٠ُٕٔٔٞ، ٣ٝظ٠ٖٔ حَُٝح٣ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحَُٝح٣ش ح٤٘١ُٞش ٝح٤ُٔخ٤ٓش، ٝحَُٝح٣ش 

حُظخ٣ٍو٤ش، ٝػخُؾ ك٢ حَُٝح٣ش ح٫ؿظٔخػ٤ش: حَُٝح٣ش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٞٛل٤ش، ٍٝٝح٣ش 

ح٤ُٜـش ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝحَُٝح٣ش حُٞٛل٤ش حُ٘و٤ٜش، ٍٝٝح٣ش ح٤ُٜـش حُ٘و٤ٜش، 

ل٤ش ٝحَُٝح٣ش حُٔي٤٘٣ش.  ٝػ٢٘ ك٢ حُزخد حُؼخ٢ٗ ٝح٧ه٤َ ٖٓ ًظخرٚ ٝحَُٝح٣ش ح٣َُ

رخ٫طـخٙ حُل٢٘ َُِٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش، ك٤ٔخ ٣وٚ ططٍٞ ح٠ُٕٔٔٞ ٝططٍٞ حٌَُ٘ حُل٢٘ 
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ٝحُٜٔ٘ؾ حُل٢٘ ٝحُظؤػَ حُل٢٘ رخَُٝٓخ٤ٔٗش ٝح٤ٓ٬ٌُش، ٝرخ٫طـخٛخص ح٧ىر٤ش 

 ٢ ك٢ حُؼخُْ.ح٧هَٟ، ٝرخ٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ حُؼَر٢، ٝرخ٫طـخٙ حُٞحهؼ

ٝأىؿْ ٗـ٤ذ حُؼٞك٢، حُيٍحٓش حُٞحهؼ٤ش رٜ٘خؿ٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ٗوي 

ٓوخٍرش حُٞحهغ ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس حُٔـَر٤ش، ٖٓ »حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ًظخرٚ 

(، ُٝؼِٚ ٗظ٤ـش ٝػ٤ٚ حُلخى رخ٣ُٜٞش، اً ؿؼَ 6899« )حُظؤ٤ْٓ ا٠ُ حُظـ٤ْ٘

حُظ٘ظ٢ »٣ش ُِزلغ، طؼ٤ٖ ػ٠ِ ٍإ٣ش حُٜٔ٘ؾ حُٞحهؼ٢ ا١خٍ هَحءس ٝرِٞٛش ٛخى

حَُٔى١، آ٣ش ػ٠ِ حُظ٘ظ٢ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُظخ٣ٍو٢ ح١ٌُ ٫ كض رٞحىٍٙ، ٝطظخُض 

«ٓظخَٛٙ ٌٓ٘ ٓطِغ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘
(91)

. ٝأػظوي إٔ حُؼٞك٢ أكِق ًؼ٤َح  ك٢ هَحءس 

ٝحهؼ٤ش حُٜ٘ٞٙ ٖٓ ه٬ٍ ه٤ٜٜظٜخ، ٝه٤ٜٜظٜخ ٖٓ ه٬ٍ ٝحهؼ٤ظٜخ، ٝطظ٠ٖٔ 

 ي٣ش حهظ٬كخ  ر٤٘خ  ػٖ "حُيٝؿٔخ" حُٔخثيس ك٢ كْٜ حُٞحهؼ٤ش.ٌٛٙ حُٔٔخٍٓش حُ٘و

ؿ٤َ إٔ ىٍحٓخص حُٞحهؼ٤ش ٜٗيص طَحؿؼخ  ػٖ حُٔٔظٟٞ حُل٢٘ ٝحُل١ٌَ ح١ٌُ 

ِٝٛض ا٤ُٚ، ًٔخ ٫كظ٘خ، كظَٜص أػٔخٍ ٗوي٣ش طؼخ٢ٗ ٖٓ حُظز٣َ٤٘ش ٝؿِزش 

ث٢ ٝػِٔٚ، ح٩ٗ٘خء حُِلظ٢ ػ٠ِ ُـش حُ٘وي ٝح٫ٗط٬م أك٤خٗخ  ٖٓ حُظٔخ٢ٛ ر٤ٖ حَُٝح

حَُٝح٣ش »ٝحُلَٜ ر٤ٖ ح٠ُٕٔٔٞ ٝحٌَُ٘، ٝحهظَص ٌُُي ًٗٔٞؿخ  ٛٞ ًظخد 

( ُؼزي حُلظخف 6889« )حُؼَر٤ش حُـِحث٣َش ٍٝإ٣ش حُٞحهغ: ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش ك٤٘ش

ػؼٔخٕ )َٜٓ(، ٝهي حطَٜ حُ٘خهي رٟٔٞٞػٚ أػ٘خء طي٣ٍٔٚ، ٓؼخٍح ، ك٢ ؿخٓؼش 

 (. 6899-6891َٝٛحٕ )

٣ش ُزؼٞ حَُٝح٣خص ػ٠ِ أٓخّ ٟٓٞٞػخطٜخ: ػٔي ػؼٔخٕ ا٠ُ ىٍحٓش ٗوي

ٝحهغ حُ٘وي »، ٝ«ٝحهغ حُؼٍٞس حٍُِحػ٤ش»، ٝ«ٝحهغ حٌُلخف حُؼ١ٍٞ حُِٔٔق»

ٚ: «. ٝحهغ ح٫ؿظَحد»، ٝ«حٌُحط٢ إ »٣ٝظَٜ كَٛٚ ػ٠ِ حُظٔخ٢ٛ ك٢ هُٞ

حُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش طلخٍٝ ح٥ٕ ا٣ـخى طٞحُٕ كو٤و٢ ر٤ٖ ح٠ُٕٔٔٞ 

ٝحٌَُ٘ حُِـ١ٞ حُـٔخ٢ُ ُِ٘ٚ، ًٔخ ٣ظٔؼَ ػ٘ي أٛلخد ح٫ؿظٔخػ٢ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢، 

حُٜٔ٘ؾ حُ٘وي١ حُـي٢ُ، هخٛش ػ٘ي ؿٍٞؽ ًُٞخطٖ ٤ُٓٞٝخٕ ؿُٞيٓخٕ. ٝهي آػَٗخ 

، ٧ٕ حَُٝحث٢ ٫ريّ إٔ «حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُـِحث٣َش ٍٝإ٣ش حُٞحهغ»حهظ٤خٍ حُؼ٘ٞحٕ 

ك٢ حُٜ٘خ٣ش  طٌٕٞ ُٚ ٍإ٣ش، كٜٔٔخ حهظل٠ ٍٝحء ٗو٤ٜخطٚ، ُٝػْ حُل٤يس ٣زو٠ أٗٚ

٣ٔٔي حُو١ٞ٤ ًِّٜخ ك٢ ٣يٙ، ك٤ٜ٘غ حُٔٞحهق ٣ٝلَى ح٧كيحع، ٣ٝليى حُٜٔخثَ، 

«٣ٝزظٌَ حُ٘و٤ٜخص، ٣ٝؼَف حُٜ٘خ٣ش ِٓلخ  
(99)

. 

                                                                 
ػ المركز الثقافي العربي ػ « مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية مف التأسيس إلى التجنيس»العوفي، نجيب:  .86
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ٝطـ٘ذ ػؼٔخٕ حُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ ىٍّ حُٔظٖ حَُٝحث٢ حُـِحث١َ ك٤ٖ أرؼي 

٧ٕ ٍإ٣ظٚ ُِٞحهغ حُـِحث١َ ٓ٘ٞٗش ٠ٓطَرش »ٍٝح٣خص ٤ٍٗي رٞ ؿيٍس 

«ٟزخر٤ش
(99)

. 

ٝػٔش آٍحء هز٤ِش طلٌٔض ك٢ ٗوي ػؼٔخٕ ًٔلخًٔش ا٠ُ ػو٤يس حٌُخطذ أٝ ا٠ُ 

طلِرٚ أٝ حٗظٔخثٚ ح٤ُٔخ٢ٓ، ٢ٛٝ طل٤ٌٔخص ؿخُٝٛخ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ ٌٓ٘ 

ٍ:« حُُِِحٍ»ُٖٓ، ًٔخ ك٢ ٍأ٣ٚ رَٝح٣ش   ُِطخَٛ ١ٝخ

٣ًٌَٝ أٗٚ ُـؤ ا٠ُ حَُِٓ ك٢ حٓظويحّ ًِٔش حُُِِحٍ حُظ٢ طؼزَ ػٖ حُوطَ »

ْٛ ٝحُؼخُْ حُٔل٢ِ ح١ٌُ ٣َِٓ ا٠ُ حُطزوش حٌُخىكش حُٔطلٞٗش، ٝحُؼخُْ حُؼ١ِٞ حُيح

ح١ٌُ ٣َِٓ ا٠ُ حُطزوش ح٩هطخػ٤ش حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ أرٞ ح٧ٍٝحف. إ ط٠وْ 

ٗو٤ٜش أرٞ ح٧ٍٝحف، ٝح٩ًؼخٍ ٖٓ حُِٞكخص حُٞٛل٤ش، ٝح٫رظؼخى ػٖ ٤ٓيحٕ 

٢ طز٢٘ ح٫طـخٙ ح٤ُ٘ٞػ٢ حُٔؼًَش حُلو٤و٢، ٝٛٞ ح٧ٍٝ، ٝرَُٝ أكٌخٍ حٌُخطذ ك

هَِ ٖٓ حُو٤ٔش حُل٤٘ش ٌُٜٙ حَُٝح٣ش، ٝإ ًخٕ ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘ حُـٞ ٖٓ طؤػ٤َٛخ ٝه٤ٔظٜخ 

«حَُٔٓٞهش ك٢ ططٍٞ حَُٝح٣ش حُـِحث٣َش حُلي٣ؼش
(98)

. 

٣ٝ٘زـ٢ ػ٤ِ٘خ إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ إٔ حُظل٤َِ حُل٢٘ ٫ ٣٘ظظْ ك٢ ٜٓ٘ؾ ٓؼ٤ٖ، ٫ٝ 

 ٙ، كٜٞ ٣ِٔؽ ر٤ٖ ىحهَ حُ٘ٚ ٝهخٍؿٚ.٣و٠غ ُظَحر٢ ٓخ ٖٓ هٞحػي حُ٘وي ٝٓؼخ٤٣َ

ٝحٓظٌَٔ َٓٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ ىٍحٓظٚ ٬ُطـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش 

، ًًَٝ أٓزخرخ  ًحط٤ش ًؼ٤َس «حُظطٍٞ حُل٢٘»ح٣ٍُٞٔش رٔؼخ٣٘ش حُظطٍٞ حُل٢٘ ك٢ ًظخرٚ 

ىكؼظٚ ا٠ُ حهظ٤خٍ ٟٓٞٞػٚ، ٜٝٓ٘خ حٛظٔخٓٚ رلٖ حَُٝح٣ش، ٝحػظوخىٙ إٔ حَُٝح٣ش 

ؼ٤ش ك٢ ٣ٍٞٓش ُْ طؼزَ ػٖ حُٞحهغ حُٟٔٞٞػ٢، اٟخكش ا٠ُ هِش حُيٍحٓخص حُٞحه

حُظ٢ ػخُـض حُٞحهؼ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش، ٝػِٝكٜخ ػٖ حُوٞٝ ك٢ 

حُظطٍٞ حُل٢٘، ٝحَٜٗحكٜخ ا٠ُ طل٤َِ ح٠ُٔخ٤ٖٓ ىٕٝ أ١ ِٗٝع حٗظوخى١ أٝ ٓؼَكش 

، ٝا٣ٔخٗٚ رؤٕ طل٤َِ رخُٜٔ٘ؾ حُل٢٘ ح١ٌُ ٠٣ز٢ ػَٔ ح٠ُٔخ٤ٖٓ ٝح٧ٌٗخٍ حُل٤٘ش

حُظطٍٞ حُل٢٘ ٣ويّ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ك٤ٖ ٣ويّ ُٚ ٜٓ٘ـخ  ٗوي٣خ  ٗخرؼخ  ٖٓ حُظطٍٞ 

حُظخ٣ٍو٢ ُِٞحهؼ٤ش ك٢ حُؼخُْ، ٛخُلخ  ُظؼي٣َ حُلْٜ حُٔخثي ُؼ٬هظٜخ رخُٞحهغ حُؼَر٢ 

 ػٔٞٓخ  ٝح١ٍُٞٔ هٜٞٛخ .

ٌخث٢ ح١ٌُ ػَف حُل٤َٜ حَُٝح٣ش رؤٜٗخ حْٓ حٛط٬ك٢ ُِلٖ حُ٘ؼ١َ حُل

٣وِن ػخُٔخ  ك٤٘خ  ٣ٞح١ُ حُؼخُْ حُلو٤و٢، ٝإٔ كيٛخ ح٧ى٠ٗ ٛٞ حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ 

حُلٌخث٢ ح١ٌُ ٣ٞكَ ٤ٗجخ  ٖٓ حُلٞحىع ٝحُ٘و٤ٜخص ٝحَُٜحع ٝحَُٔى، ٝهيٍح  ٖٓ 

ػ٤ِٚ. ٤ُْٝ « حَُٝح٣ش»حُظٔخٓي حُيحه٢ِ، ػ٠ِ إٔ ٣َط٢٠ ٛخكزٚ طي٣ٖٝ ًِٔش 
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ػ٠ِ ًظخد « ٍٝح٣ش»ًخطذ إٔ ٠٣غ ًِٔش  ٌٛح حُظؼ٣َق ٗخكؼخ  ًِٚ، كٔخًح ُٞ ٢ٍٟ

 ك٢ ح٣َُخ٤ٟخص أٝ ح٧ك٤خء حُيه٤وش. 

ٝحهظخٍ ٜٓ٘ـخ  ٬ٓثٔخ  ُيٍحٓش حَُٝح٣خص حُظ٢ ٛق حٗظٔخرٜخ ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش ٛٞ 

حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ ح٢ٌُِ ح١ٌُ ٣ٞكَ ٗظَس كِٔل٤ش ُِٟٔٞٞع ٓٔظ٘يس ا٠ُ ٗظخثؾ طل٤َِ 

حهؼ٤ش ٝحطـخٛخطٜخ ٝى٫ُش حُٜ٘ٞٙ. ٜٝٓي ُيٍحٓظٚ رخُظؼَف ا٠ُ ٗ٘ؤس حُٞ

ٜٓطِلٜخ، ٝططٍٞحطٜخ ر٤ٖ حُٞحهؼ٤ش حُ٘وي٣ش ٝحُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش، ٝٗ٘ؤس حُٞحهؼ٤ش 

ك٢ َٜٓ ُٝز٘خٕ ٣ٍٞٓٝش، ٝحُٞحهؼ٤ش ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص، ٝح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ 

حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش: ٖٓ ٗ٘ؤطٚ ٝٗويٙ ا٠ُ حُٜٔ٘ؾ حُل٢٘ ك٢ ىٍحٓظٚ. ػْ ىٍّ 

حُل٢٘ ٝحُظؤػَ حُل٢٘ رخ٫طـخٛخص ح٧ىر٤ش، ٝأُو٠ ٗظَس ٗوي٣ش ك٢ ١ز٤ؼش حُظطٍٞ 

 حُظطز٤وخص حَُٝحث٤ش ٫طـخ٤ٖٛ ٝحهؼ٤٤ٖ ٛٔخ ح٫ٗطزخػ٤ش حُٞحهؼ٤ش، ٝحُٞحهؼ٤ش حُ٘وي٣ش.

( ا٠ُ حٗ٘ـخٍ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٣6881ئَٗ ًظخد َٓٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ )

٢ ٖٓ ه٬ٍ رؼٞ ٓٔظ٣ٞخطٚ حُٞحٓغ رخُٞحهؼ٤ش، ٝا٠ُ ٗٔٞ ػ٤ِٔخص حٗظوخى حُ٘وي حُٞحهؼ

حُٔظؤٍؿلش ر٤ٖ ح٫ٗيٍحؽ ك٢ حُٔخثي أٝ ٓلخُٝش ٓـخُٝطٚ، ٝا٠ُ ٓيٟ ك٣َش حُظؼز٤َ 

 ك٢ حُ٘وي ٝحُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش، ًٔخ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ ح٬ُٔكظش: 

أػَص ك٢ ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ طؤػ٤َح  ِٓز٤خ  ه٤٠ش حُظزؼ٤ش ُِٔخ٤ًٍٔش ُيٟ ١خثلش »

ض ٌٛٙ حُطخثلش ح٧كٌخٍ حُٔخ٤ًٍٔش، ٝحٗظٔض ك٢ ٖٓ حَُٝحث٤٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ. كوي حػظ٘و

حُـخُذ ا٠ُ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ ح١ٍُٞٔ، ٝػِٔض ٓخ ٝٓؼٜخ حُـٜي ػ٠ِ ؿؼَ حَُٝح٣ش 

طؼزَ ػٖ ح٧كٌخٍ حُٔٔظٔيس ٖٓ حُ٘ظ٣َش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝكخٍرض ٖٓ أؿَ ًُي حُيحػ٤ٖ 

ا٠ُ ٓؼَكش حُٞحهغ حُٟٔٞٞػ٢ ح١ٍُٞٔ أٝ حُزخكؼ٤ٖ ك٤ٚ ػٖ ٛلش ٌٛٙ ح٧كٌخٍ. 

ي ٗٞٛض ٌٛٙ حُطخثلش ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ ٣ٍٞٓش ك٤ٖ ؿؼِظٚ ٗٔوش ٖٓ ح٫طـخٙ ٝه

حُٞحهؼ٢ ك٢ ح٫طلخى حُٔٞك٤٤ظ٢، اٟخكش ا٠ُ حىػخثٜخ ٗٔزش أكَحىٛخ ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش 

ح٫ٗظَح٤ًش ٤ُْ ؿ٤َ. ٝهي ػ٤٘ض رظ٤ٟٞق ح٥ػخٍ حُِٔز٤ش ُٜئ٫ء حُٔخ٤٤ًٍٖٔ ك٢ 

ؼ٢ ك٢ ٣ٍٞٓش ُْ ٣ؼَف حُٞحهؼ٤ش حَُٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش، ٝأًيص إٔ ح٫طـخٙ حُٞحه

ح٫ٗظَح٤ًش، ٤ُْٝ ٛ٘خى حكظٔخٍ ُُٞٛٞٚ ا٤ُٜخ ك٢ حُٔٔظوزَ، ٧ٕ حُٔـظٔغ 

ح١ٍُٞٔ ٫ ٣ؼزَ ػٖ ٤ٔٗؾ حٗظَح٢ً ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ كَٙ حُ٘ظخّ ػ٠ِ حىػخء 

«ًُي
(81)

. 

٫ٝ ٣ول٠ إٔ ٓؼَ ٌٛح حُ٘وي ٣زظؼي ػٖ ىحهَ حُ٘ٚ ٝػ٬ثوٚ حُوخٛش 

 ػٖ ٜٓ٘ـ٤ش حُيٍحٓش حُٔؼِ٘ش. ٤ُوٞٝ ك٢ ٓٔخثَ هخٍؿ٤ش طـُٞ
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ُٝؼَ أْٛ ٗوي ٝحؿٜظٚ حُيٍحٓخص حُٞحهؼ٤ش، ٤ٓ٫ٝٔخ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش، ٓخ 

 -حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش: حُٔـخَٓس ٝحُٜيٟ»ًظزٚ ٝحثَ رًَخص )٣ٍٞٓش( ك٢ ًظخرٚ 

(، ًٝؤٗٚ ٣ؼِٖ أكٍٞ ٌٛح حٌُٔٛذ ح١ٌُ كظ٢ رخٗظ٘خٍ 6889« )ىٍحٓش ٓوخٍٗش

خكع ػ٠ِ ك٠ٍٞ ىحثْ ك٢ ح٧رلخع ح٧ىر٤ش حُوي٣ٔش ٝحُلي٣ؼش، ٝحٓغ ر٤ٖ حٌُظخد، ٝك

ٝٓخ طِحٍ حُٞحهؼ٤ش رؤٌٗخُٜخ حُٔظؼيىس ِٝٗػخطٜخ حُٔوظِلش طٌَ٘ ٓخىس هٜزش »

ُِيٍحٓخص ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش ٍؿْ ٓخ ٜٗيطٚ حُٔخكش ح٧ىر٤ش ك٢ حُؼوٞى ح٧ه٤َس ٖٓ 

ض أٓٔخء ًؼ٤َس طٞؿٚ ٗلٞ ح٫ػظ٘خء رو٠خ٣خ حٌَُ٘ ٝحُز٤٘ش ٝح٧ِٓٞد ٝحُ٘ٚ طل

ٓؼَ حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُِٔخ٤ٗش ٝح٧ِٓٞر٤ش ٝحُؼ٤ٓ٬ش ٝٗوي حُ٘ٚ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُظ٤ٔٔخص 

«حُظ٢ طًَِ ؿَ حٛظٔخٜٓخ ػ٠ِ ٓٔؤُش ح٤ُٜخؿش ح٧ىر٤ش ١ٝز٤ؼش حُ٘ٚ ح٧ىر٢
(86)

. 

أٍحىص طٔو٤َ ح٧ىد »ٗظَ رًَخص ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش رٞٛلٜخ ٓـخَٓس 

خؿش ٤ًخٜٗخ حُٔٔظوَ ح١ٌُ ٠٣ٖٔ ُٜخ ح٫ٓظَٔحٍ ُويٓش حُِٔطش، ٌُٜ٘خ كِ٘ض ك٢ ٤ٛ

ٝح٩ريحع، ٧ٕٝ ٌٛٙ حُظـَرش حٗظوِض ا٠ُ حٌُظخد حُظوي٤٤ٖٓ حُل٤٤َٖٔٗ ك٢ ٤ٛـظٜخ 

حُٔ٘ٞٛش، ػْ ًَّ حُلِد ح٤ُ٘ٞػ٢ حُل٢َٔٗ ٌٛح حُظ٣ٞ٘ٚ روَحٍحطٚ حُِِٔٓش 

ٌُظخرٚ، ٍأ٣٘خ إٔ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش ك٢ كَٗٔخ حطوٌص ٌَٗ حُٜيٟ، ٓغ رؼٞ 

«ُظؼي٣َ، ُِٔـخَٓس حُٔٞك٤ظ٤شح
82
. 

ٝهي حػظٔي رًَخص ػ٠ِ حُٜٔخىٍ حُٔٞك٤ظ٤ش ٝحُل٤َٔٗش حُٔطزٞػش رخُِـش 

حُل٤َٔٗش، ًٝؤٗٚ ٣وٍٞ أ٠٣خ  إٔ ٛيٟ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش ك٢ كَٗٔخ ٫ ٣وظِق 

ػ٘ٚ ك٢ رو٤ش حُزِيحٕ حُظ٢ هِيص ٌٛٙ حُٔـخَٓس، كظظزغ ٗ٘ٞء حٌُٔٛذ ٖٓ حُـٌٍٝ ا٠ُ 

، طؤ٤ْٓ حطلخى 6892خ١ٍ ٖٝٓ حُز٤َُٝظٌُٞض ا٠ُ هَحٍ ػخّ ح٧ىد حُز٤َُٝظ

حٌُظخد حُٔٞك٤٤ض، ٝٓخ ط٬ٙ ٖٓ طٞؿ٤ٚ ًخَٓ ٨ُىد ٖٓ ح٤ُٔخٓش، ا٠ُ َٓكِش طٌٕٞ 

حُ٘ظ٣َش ٝحُٔ٘ظ٣َٖ ُٔلّٜٞ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش، ا٠ُ طٔل٤ٚ ػ٘خَٛٛخ، ا٠ُ 

ش، ك٤غ أٛزلض ؿٜٞى ٓ٘ظ٣َٜخ حٌُزخٍ، ا٠ُ ػٞىطٜخ ٜٝٗخ٣ظٜخ، رؼي حُلوزش حُٔظخ٤٘٤ُ

 ط٘ظ٢ٔ كؼ٬  ا٠ُ حُِٖٓ حُٔخ٢ٟ.  

ٝػخُؾ رًَخص ك٢ حُؤْ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ًظخرٚ حُظِو٢ حُل٢َٔٗ ٖٓ ح٧ىد 

حُز٤َُٝظخ١ٍ ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش حُل٤َٔٗش، ٝهي ط٤ِٔص ٓؼخُـظٚ ٩ٌٗخ٤ُش 

حٌَُ٘ رز٤َٜس كخًهش ُٝـش ٗوي٣ش ىه٤وش ٝٓٔظٟٞ ك١ٌَ ٍك٤غ، ٝطؼ٤َِ ٛخثذ 

ظ٣َش ح٧ىر٤ش ك٢ حُٔٔخٍٓش، ٝحٓظوِٚ ح٧ٓزخد حُظ٢ أىص ا٠ُ ط٣ٞ٘ٚ ُظل٫ٞص حُ٘

 ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ٝحٗلَحكٜخ ػٖ حُٔٔخٍ حُٜل٤ق ُٜخ، ٝأؿِٜٔخ ك٤ٔخ ٢ِ٣:
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ه٠ٞػٜخ ٤ُٔخٓش ح٩ٍٛخد حُٔظخ٤٘٤ُش ٝطؼَٝ حٌُظخد ٠ُـ١ٞخص ٓوظِلش، 

٢ ٌٝٛح ٗخطؾ ػٖ حُو٢ِ ؿ٤َ حُٞحػ٢ ر٤ٖ ح٤ُٔخٓش ٝح٧ىد، ٝحٓظـ٬ٍ ٌٛح ح٧ه٤َ ك

 ٓز٤َ هيٓش ٜٓخُق ًحط٤ش ٤ٓخ٤ٓش.

رطض حَُٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش ٓزخَٗس ٝآ٤ُخ  رٞؿٜخص ٗظَ حُوخىس  ٍُ
 ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٝحُلِر٤٤ٖ، ٌٝٛح ٓخ أكويٛخ ٟٓٞٞػ٤ظٜخ ٜٝٓيحه٤ظٜخ.

حُو٢ِ ر٤ٖ حٗؼٌخّ حُٞحهغ ك٢ ططٍٞٙ حُؼ١ٍٞ ح١ٌُ ٛٞ ٖٓ حُٞحهؼ٤ش 

ٛٞ ٖٓ حُطز٤ؼش، ٍؿْ حُظل٣ٌَ ٖٓ ح٫ٗظَح٤ًش، ٝحُظ٣َٜٞ حُلَك٢ ُِٞحهغ ح١ٌُ 

حُٞهٞع ك٢ ٌٛح حُو٢ِ، كبٗ٘خ َٗحٙ كخ٬ٛ  ك٢ ٓؼظْ حَُٝح٣خص حُٔٞك٤ظ٤ش حُظ٢ ًظزض 

ٝكن ٜٓ٘ؾ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش
(89)

. 

 انجحج ػٍ انتشاث انقصصٍ ووػُه: -0-6

ؿيح حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ ُِظَحع حَُٔى١ ػ٠ِ ٓلظَم ١َم ك٢ 

ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ـ ػَٜ »ٝم ه٤ٍٗٞي حُٔظ٤٘٤خص ٓغ ٛيٍٝ رلغ كخٍ

(. ٣ٝؼي ٌٛح حٌُظخد حٗؼطخكش أَٗص ا٠ُ أ٤ٔٛش حُزلغ ػٖ 6818« )حُظـ٤ٔغ

حُظَحع حَُٔى١ حُؼَر٢ ٝٝػ٤ٚ حػظٔخىح  ػ٠ِ ٜٗٞٙ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٓخ هزَ حُظي٣ٖٝ 

« حُظ٤ـخٕ ك٢ ِٓٞى ك٤َٔ»ٝحُظـ٤ٔغ ك٤غ حُظَحع حُ٘لخ٢ٛ ٝح٧ٓط١ٍٞ ٓؼَ 

ح٤َُٔس »ُؼز٤ي ر٤ٖ ٣َٗش حُـ٢َٔٛ، ٝ« ٍ ِٓٞى ح٤ُٖٔأهزخ»ُٞٛذ رٖ ٓ٘زٚ، ٝ

٫رٖ آلخم ح١ٌُ ٍٝحٙ حرٖ ٛ٘خّ ٝٓٞحٛخ، ُٝؼَ ٌٛٙ ح٩ٗخٍس طلٜق ػٖ « حُ٘ز٣ٞش

حهظ٬كٜخ ح٠َُٔٔ ؿخُزخ ، ٝح٣َُٜق أك٤خٗخ ، ٓغ حُ٘وي حُظو٤ِي١ ح١ٌُ ٣َٟ حُوٜش 

لْٜ ٌٛٙ ٝحَُٝح٣ش ك٘ٞٗخ  َٓى٣ش ًحص ٓٞحٛلخص هخٛش أهٌص ٖٓ حُظو٤ِي حُـَر٢ ُ

حُلٕ٘ٞ حَُٔى٣ش حَُٔحكن ُ٘٘ؤطٜخ ٝططٍٞٛخ ٌٓ٘ ٓطِغ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش ح٧ٍٝٝر٤ش 

 كظ٠ ٓطِغ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘.

أ١ِن كخٍٝم ه٤ٍٗٞي ٗظَس ٓوظِلش ك٢ كْٜ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش طؼظَف رخُظو٤ِي 

حُؼَر٢ حُٔظٌٕٞ ك٢ ًُي حُظَحع حُ٘لخ٢ٛ ٝح٧ٓط١ٍٞ حُطخػٖ ك٢ حُويّ ٝحُؼَحهش 

ش ٫ري ٖٓ كٜٜٔخ، ٢ٛٝ ٓٔظَٔس ُٝٓٞٛٞش ك٢ حُٔٔخٍٓش ٓٔخ ٛخٍ ا٠ُ هيحٓ

حُو٤ٜٜش ٝحَُٔى٣ش ك٢ حُؼٍٜٞ حُظخ٤ُش. إ ٌٛٙ حُ٘ظَس ٓخػيص ػ٠ِ َٝٛ 

 حَُٔى٣خص حُلي٣ؼش ٝططٍٞٛخ رخَُٔى٣خص حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش.

0-6-1- :ٍ  انتشاث انسشدٌ انشؼج

ػ٢٘ كخٍٝم ه٤ٍٗٞي، أًؼَ ٖٓ ٓٞحٙ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓزوٚ ٣ٍٝخىطٚ رٞػ٢ 

ُظَحع حُو٢ٜٜ ٝحَُٔى١ حُؼَر٢ ك٢ ا١خٍٙ حُؼوخك٢ حُؼخّ، ٝك٢ ا١خٍٙ حُل٢٘ ح
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حُـٌٍٝ »( 6818ٝ« )أٟٞحء ػ٠ِ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش»حُوخٙ ًٔخ ك٢ ًظزٚ حُٔظظخ٤ُش 

( 6899« )كٖ ًظخرش ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش»( ٝهزِٚ 6882« )حُ٘ؼز٤ش َُِٔٔف حُؼَر٢

(، 6889« )ح٣ش حُؼَر٤شك٢ ح٧ٍٛٞ ح٠ُٝ٧ َُِٝ»رخ٫ٗظَحى ٓغ ٓلٔٞى ٢ً٘ٛ، ٝ

٣ِٝوٚ حٌُظخد ح٧ه٤َ ٗظَطٚ ا٠ُ حُٟٔٞٞع، ٓؼِٔخ ٣ز٤ٖ رخهظِحٍ ٝحٟق، ؿٜٞىٙ 

حُٔزٌَس ٝحُيإٝرش ُظ٤َٓن ٌٛح حُٞػ٢. ٣ؼ٤ي ه٤ٍٗٞي حُلْٜ حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ 

حُٔـ١ِٞ ٝحُٔخثي ُِظَحع حَُٔى١ رٞٛلٚ ه٤٠ش ٝػ٬ٓش ٣ٞٛش ا٠ُ هطؤ حُيح٤ٍٖٓ 

٤ش حُٔوظِلش ٨ُىد حُؼَر٢ ٝحكيس ٓغ ٓؼخُْ حُل٠خٍس ك٢ حػظزخٍْٛ ٨ٌُٗخٍ حُيٍحٓ

حُـَر٤ش
(84)

. ٝػي ىػٞحص ٍر٢ حُٔ٘طوش رل٠خٍس حُزلَ ح٧ر٤ٞ حُٔظ٢ٓٞ، ٍك٠خ  

٬ٍُطزخ١ رخُٔؼ٠٘ حُل٠خ١ٍ حُؼَر٢، ٖٝٓ ًُي حُيػٞحص حُظ٢ طولِ كٞم حُلظَس 

ح٧هخ٤ُْ، حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش، ُظؼ٤َ حٗظٔخءحص ا٠ُ ٓخ هزَ حُٞؿٞى ح٢ٓ٬ٓ٩ ك٢ ٌٛٙ 

ك٢ٜ َٓس كَػ٤ٗٞش، َٝٓس رخر٤ِش، َٝٓس آ٣ٍٞٗش، َٝٓس ك٤٘٤و٤ش، رَ َٝٓس ك٣َ٤ٔش 

أ٠٣خ . َٝٝٛ ح٧َٓ ا٠ُ ح٠ُـَ ٖٓ حُِـش حُؼَر٤ش ٗلٜٔخ ٝٗلٞٛخ َٝٛكٜخ، رَ 

ٝكَٝف ًظخرظٜخ، ٝظَٜص حُيػٞس ا٠ُ حُظز٢٤ٔ، ٝا٠ُ اك٤خء حُؼخ٤ٓخص، ٝا٠ُ ٛـَ 

حٌُظخرش ٗلٜٔخ حُلَٝف حُؼَر٤ش ا٠ُ كَٝف ٫ط٤٘٤ش ك٢
(81)

. 

ٝػِح ه٤ٍٗٞي ًُي ا٠ُ ٍٓٞم ه٘خػخص ؿ٤َ ٤ِٓٔش طـخك٢ ١ز٤ؼش حُظَحع 

حُو٢ٜٜ، ٝٗوي أٓزخرٚ، ٬ٓكظخ  إٔ ىٍحٓش ح٧ىد حُ٘ؼز٢ هي أٜٓٔض ك٢ طـ٤٤َ 

رؼٞ ٌٛٙ حُو٘خػخص، ٧ٕ حُظَحع حُو٢ٜٜ ٓلَٔ رخ٥ػخٍ حُطو٤ٔش حُوي٣ٔش، 

ػ٤٘ش، ػْ أػَ ح٬ٓ٩ّ ًؼ٤َح ، ك٤ٔخ ٝرٔؼط٤خص أٓط٣ٍٞش ِٝٓل٤ٔش ٝىٍح٤ٓش ٝػوخثي ٝ

رؼي ك٢ ٤ٛخؿش ٫ٝىطٜخ حُـي٣يس، ٓئًيح ، إٔ حٍُٔٞٝع حُؼَر٢ حَُٝحث٢ ح١ٌُ َٝٛ 

ا٤ُ٘خ ًخٕ ػ٣َخ  ٝؿ٤٘خ ، ًٝخٕ ٤ِٓجخ  رخُؼطخء حُل٢٘ حُو٢ٜٜ ح١ٌُ ٣َٔ ٌُِؼ٣َ٤ٖ ٖٓ 

حُٔئُل٤ٖ إٔ ٣ويٓٞح ُ٘خ ًظذ ػَٜ حُظـ٤ٔغ حُظ٢ حكظٞص ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ر٤ٜخؿظٜخ 

حُـي٣يس، ًٔخ ٣َٔص ُ٘خ ح٬١٩ع ػ٠ِ ٓئُلخص ػَٜ ح٩ريحع حُل٢٘ ك٢ ح٤َُٔ 

حُ٘ؼز٤ش ٝحُلٌخ٣خص حُٜٔٔش، كخِٓش ػطَ ٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ٝكٜ٘خ حَُٝحث٢، ح١ٌُ 

ُْ ٣لويٙ حُؼ٬ؽ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٤ٗجخ ، رَ ُؼِٚ ٝظلٚ طٞظ٤لخ  اٗٔخ٤ٗخ  ه٣َذ حَُٝف ُِٔؼ٠٘ 

٩ٗٔخٕ ٖٓ حٌُٕٞ ٝهللا ٝح٩ٗٔخٕ ح٥هَ، ًٔخ ح٢ٓ٬ٓ٩، ٝه٣َذ حُيكخع ٖٓ ٓٞهق ح

٣لٜٔٚ ح٬ٓ٩ّ ٣ٝوَٙ
(81)

. 

أٓؼٖ ه٤ٍٗٞي حُ٘ظَ ك٢ ٓ٘خرغ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٓطٔج٘خ  ا٠ُ ٝؿٞى حُلٖ 

حَُٝحث٢ حُؼَر٢، ٟخٍرخ  رـٌٍٝٙ ك٢ ػٔن حُظخ٣ٍن، ٓؼَ هٜٚ حُـ٘ٞد كٍٞ 

هٜٚ حُلظٞس ِٓٞى ح٤ُٖٔ حُل٤٣َ٤ٖٔ حُظزخرؼش ٝؿِٝحطْٜ ٝكظٞكخطْٜ ٝأرطخُْٜ، ٝ
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ٝحُلَٝد هزَ ح٬ٓ٩ّ ر٤ٖ حُوزخثَ حُؼَر٤ش، ٜٝٓ٘خ أ٣خّ حُؼَد، ٝهٜٚ ح٧ٗز٤خء 

ك٢ ًظذ حُظل٤َٔ ٝحُظخ٣ٍن ػ٠ِ إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُوٜٚ ه٢ٓٞ، ٝحٗظوي ًؼذ 

ح٧كزخٍ ٝح٩َٓحث٤ِ٤خص، ٍٝر٢ طل٤َٔ حُوَإٓ رخُظٍٞحس، ٝٓؼِٜخ حُطَحثق، ٜٝٓ٘خ 

٣خص ٝحُ٘ٞحىٍ ٝهٜٚ حُل٤ٞحٕ، ٤ُوِٚ ا٠ُ ٓـغ حٌُٜخٕ ٝطل٤َٔ ح٧ك٬ّ ٝحُلٌخ

إٔ حُوٜٚ حُـ٘ٞر٢ ٣ٔؼَ »ٗظخثؾ ٛخٓش، ٓخ طِحٍ ه٤ي حَُكٞ ٝحُوزٍٞ، ٢ٛٝ 

رطُٞش حُـ٘ٞد حُٔظلٞهش ٝٓٞهق ٤ٓخىس ِٓٞى حُـ٘ٞد حُولطخ٤ٗش، ٝإٔ هٜٚ 

حُلظٞس طٔؼَ َٓكِش ح٫ٗظٔخء ٝحُظؼَف ػ٠ِ ٌٓٞٗخص رطُٞش حُؼَر٢، ٝاًح هِ٘خ إٔ 

ٍ: إ حُوٜٚ حُي٢٘٣ ٣ٔ ؼَ حُظز٤َ٘ رخ٧ى٣خٕ ٝحُؼوخثي، كبٗ٘خ ٗٔظط٤غ إٔ ٗوٞ

كٌخ٣خص حُ٘ٞحىٍ طٔؼَ حُؼٔن ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُٔظزو٤خص ح٤ًُِٞٔش ٝحُو٤ْ ح٧ه٬ه٤ش 

ُ٪ٗٔخٕ حُؼخى١ ك٢ طلخػِٚ ٓغ ح٧كيحع ٝٓغ ػٔوٚ حُظخ٣ٍو٢، ٝٓغ حٍُٔٞٝع 

«حُٔؼَٝف ك٢ ػخُٔٚ ًِّٚ رلؼخ  ػٖ حَُإ٣ش حُٞحٟلش ٤َُٔٔس ح٩ٗٔخٕ
(89)

. 

ٝهي طِحٖٓ ٗوخٕ ٌٛٙ ح١٧َٝكخص ػ٠ِ حٓظل٤خء ٝٗزَحص طو٤ِي٣ش، ك٢ أػٔخٍ 

 :َ طخ٣ٍن حُوٜش ٝحُ٘وي ك٢ ح٧ىد »ٗوي٣ش ٓزٌَس أٝ طخ٤ُش طٔزق ك٢ ٓخثٜخ، ٓؼ

( 6811« )حُوٜش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ»( ُِٔزخػ٢ ر٢ٓٞ٤ 6811ٝ« )حُؼَر٢

( ُؼزي حُٔخُي 6819« )حُوٜش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ»ُٔلٔٞى ٢ً٘ٛ، ٝ

حُلٖ »( ُٔلٔٞى ط٤ٍٔٞ، 6899ٝ« )حُوٜٚ ك٢ أىد حُؼَد»َٓطخٝ، ٝ

حُوٜش حُؼَر٤ش ك٢ حُؼَٜ »( ُؼِس ؿ٘خّ، 6891ٝ« )حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ حُوي٣ْ

 ( ُؼ٢ِ ػزي حُل٤ِْ ٓلٔٞى، ٝؿ٤َٛخ.6899« )حُـخ٢ِٛ

٣ٝؼي حٌُظخد ح٧ه٤َ أًَٔ ًٗٔٞؽ ُِٔلخؿش حُٜخىهش ٝحُٔظلٔٔش ىكخػخ  ػٖ 

ش حُوٜش حُؼَر٤ش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ؿِزش حُٔ٘ظٍٞ حُظو٤ِي١ ك٢ كْٜ حُوٜش ػ٠ِ أٛخُ

حُزلغ، ًٔخ ك٢ طؼ٣َلخطٚ ُِوٜش ٝحُوٜش حُو٤َٜس ٝحَُٝح٣ش ٝحُلٌخ٣ش ٝح٧ٓطٍٞس 

ٝحُوَحكش، ٝحُظِحٓٚ رٌٜٙ حُظؼ٣َلخص، ك٢ ٓـخىُظٚ ٖٓ ٣ٌَٕ٘ٝ ٌٛٙ ح٧ٛخُش، ٓٔخ 

خ ك٢ هُٞٚ ػٖ حُوٜش حُو٤َٜس: ؿؼِٚ ٣وغ ك٢ ط٘خه٠خص ٓغ أ١َٝكظٚ ح٣ًَُِٔش، ًٔ

ٌٛٙ حُظ٤ٔٔش ُ٘ٞع ٖٓ حُوٜش ُْ ٣ؼَف ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ا٫ كي٣ؼخ ، ٓظؤػَس »

رخ٧ىد حُـَر٢، ػْ أهٌص ط٘ٔٞ ٝطظطٍٞ كظ٠ أٛزق ُٜخ ٤ًخٜٗخ حُوخٙ ٝٓٞهؼٜخ 

حُٔٔظوَ ٟٝٓٞٞػٜخ ح٤ٛ٧َ ح١ٌُ طٔظو٤ٚ ٖٓ ٝحهؼ٘خ رٔخ ك٤ٚ ٖٓ آٓخٍ ٝآ٫ّ، ٖٝٓ 

«١ ػ٤ِٚ ٖٓ أكخ٤ْٓ ٝٓ٘خػَٝؿيحٗ٘خ ٓٔخ ٣٘طٞ
(89)

. ٫ ٣ؼٍٞ حُٔوظٜٕٞ ًؼ٤َح  

ػ٠ِ رلغ ػ٢ِ ػزي حُل٤ِْ ٓلٔٞى ا٫ ك٢ كخثيطٚ حُظٞػ٤و٤ش ٥ٍحء رؼٞ 

حُٔٔظَ٘ه٤ٖ ك٢ حُوٜش حُؼَر٤ش ٝطؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٥ٍحء ٝٓ٘خه٘ظٚ ُٜخ ٖٓ ؿٜش، 

ٝػ٠ِ ؿٔؼٚ ٧ٗٞحع حُوٜٚ حُزخه٢ ٖٓ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ، ٝؿٌٍٝٛخ ٖٓ ؿٜش 
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ٝرِـض حُؼ٘خ٣ش رٞػ٢ حُظَحع حُو٢ٜٜ ٝحَُٔى١ ا٠ُ ًٍٟ ٓظؼيىس ٤َ٘ٗ  أهَٟ.

ا٠ُ ًٍٝط٤ٖ ٜٓ٘خ، ح٠ُٝ٧ ٢ٛ ٝػ٢ حُظَحع حَُٔى١ حُل١ٌٍُِٞٞ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٤َُٔ 

 حُ٘ؼز٤ش، ٝحُؼخ٤ٗش ٢ٛ ٝػ٢ حُظَحع ح٧ٓط١ٍٞ.

ٜٗيص حُٔظ٤٘٤خص حٗط٬هش حُزلغ ك٢ حُظَحع حُ٘ؼز٢ ٫ٝ ٤ٓٔخ حُوٜٚ 

ي حُل٤ٔي ٣ْٞٗ ٝدمحم ك٢ٜٔ ػزي حُِط٤ق )ًٝخٕ أٛيٍ أٍٝ ٝح٤َُٔ رل٠َ ؿٜٞى ػز

، ٝكئحى ك٤ٖ٘ٔ، «(أرٞ ٣ُي ح٢ُ٬ُٜ»ىٍحٓش ك٢ َٜٓ ػٖ ح٧ىد حُ٘ؼز٢ ٢ٛ 

 ٝٗٞه٢ ػزي حُل٤ٌْ، ٝٗز٤ِش ارَح٤ْٛ ٝأكٔي ٢َٓٓ ٝؿ٤َْٛ.

٣ٝٞؿي أٓؼخٍ ُٜئ٫ء حَُٝحى ٝحُزخكؼ٤ٖ ك٢ أًؼَ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش، كل٢ ٣ٍٞٓش 

( ٝػخىٍ 6892« )ٗظَس ك٢ أىر٘خ حُ٘ؼز٢»ش ح٩ىُز٢ ك٢ ًظخرٜخ ٤َ٘ٗ ا٠ُ ؿٜٞى اُل

حُلٌخ٣خص »(، ٝرٔخّ ٓخػ٢ ك٢ ًظخرٚ 6892« )ًخٕ ٣خ ٓخ ًخٕ»أرٞ ٗ٘ذ ك٢ ًظخرٚ 

( ٝؿ٤َْٛ، ٝك٢ كِٔط٤ٖ ًٌَٗ ؿٜٞى ػَٔ ػزي 6894« )حُ٘ؼز٤ش ك٢ ح٬ًُه٤ش

ٍحٓش حُلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش ك٢ حُظـٔغ حُلِٔط٢٘٤: ى»حَُكٖٔ حُٔخ٢ٔ٣ٍ ك٢ ًظخرٚ 

 (... حُن.6891« )ٜٝٗٞٙ

ٖٝٓ حُٔل٤ي إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ ؿخُز٤ش ٌٛٙ حُزلٞع ُْ طٜيٍ ػٖ ٓظو٤ٜٜٖ 

رخ٧ىد حُ٘ؼز٢، أ١ إٔ ط٘ز٤ٚ حَُٝحى ا٠ُ ه٤ٔش ح٧ىد حُ٘ؼز٢ حُلٌخث٢ ٝحُِٔل٢ٔ 

ٝح١َ٤ُٔ ىكؼض ٛئ٫ء ح٧ىرخء ٝحُزخكؼ٤ٖ ا٠ُ ٝػ٢ ٌٛح حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ؿٔؼخ  

 ٤٘خ  ػ٠ِ ٗلٞ ه٤َِ.رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٝطل٬٤ِ  ك

ُوي َٛف ػخىٍ أرٞ ٗ٘ذ ك٢ ٓيهَ ىٍحٓظٚ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ، ٢ٛٝ ىٍحٓظٚ 

، 6819ح٤ُظ٤ٔش ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ، ا٠ُ حٗزؼخهٜخ ٖٓ ٝػ٢ رخ٣ُِٜٔش ك٢ كَد ك٣َِحٕ 

ٓٔخ ٤٘٣َ ا٠ُ حٍطزخ١ ٓؼَ ٌٛٙ ح٧رلخع رٔؼخ٢ٗ ٝػ٢ ٌٛح حُظَحع ك٢ طؼ٤٠ي حٌُحص 

ُز٤ش أرلخع ٝػ٢ حُظَحع حُ٘ؼز٢، ٝهي هطغ أرٞ حُو٤ٓٞش، ٢ٛٝ ٗـٔش ٌٍَٓٝس ك٢ ؿخ

ٗ٘ذ ؿخُٓخ  رِٔز٤ش ه٤ٔش حُٔظٞحٍػش ػ٠ِ ٗلٞ ٗؼخ١ٍ ٓٔخ ٣ظؼخٍٝ ٓغ رلٞع 

كخُلٌخ٣ش اٍع ٓظٞحٍع ٓؼٖ٘ ك٢ ًَ ر٤ض، ٣زغ حُوَحكش، ٣ٝؼِْ ٓخ ٛٞ »آه٣َٖ، 

ؿ٤َ ٓ٘ٔـْ ٓغ ػَٜ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ، ٣ٝؼٞى رخ٩ٗٔخٕ حُؼَر٢ ا٠ُ ػَٜ 

«ح٫ٗلطخ١
(88)

. 

« حُلٌخ٣خص حُ٘ؼز٤ش ك٢ ح٬ًُه٤ش»ف دمحم رٔخّ ٓخػ٢ ك٢ ًظخرٚ ٝحػظَ

ٝ  6811( إٔ رلؼٚ ك٤ِٜش هٔٔش أػٞحّ ٖٓ حُزلغ طٔظي ٓخ ر٤ٖ ػخ٢ٓ 6894)
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، ٢ٛ حُلظَس ٗلٜٔخ حُظ٢ حطـٚ ك٤ٜخ حَُٝحى ٝحُزخكؼٕٞ ا٠ُ ىٍحٓش حَُٔى 6818

لٖ أٝ حُ٘ؼز٢، ٜٝٓي ٓخػ٢ ُِلٌخ٣خص حُظ٢ ؿٔؼٜخ ريٍحٓش اؿٔخ٤ُش ٫ طؼ٠٘ رخُ

حَُٔى أُخكخ  ا٠ُ طؼز٤َ ٌٛٙ حُلٌخ٣خص ح٫ؿظٔخػ٢، ٝٛٞ ٓخ ٣طزغ ؿخُز٤ش حُيٍحٓخص 

آٌٗحى، ٝهي حُظلض ٓخػ٢ ػٖ ١َم ط٤ٜ٘ق حُلٌخ٣خص حُٔؼَٝكش ػخ٤ُٔخ ، ٌٓظل٤خ  

رظو٤ْٔ حُلٌخ٣خص ا٠ُ ػ٬ػش أهٔخّ رخُ٘ظَ ا٠ُ ٟٓٞٞػٜخ، ػْ أكْ رٞهٞع ػـَحص 

لٌخ٣خص، ٝأٗخ كخثَ ك٢ أ٣ش كجش ػ٘يٓخ ً٘ض أهق ٬٣ٞ١  أٓخّ رؼٞ حُ»

«أٛ٘لٜخ
(611)

، ٓٔخ ٣ٟٞق ًُي ح٩هزخٍ ػ٠ِ ٝػ٢ حُظَحع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢ ىٕٝ 

ػيس ًخك٤ش ُيٟ ىح٤ٍٓٚ ٝرخكؼ٤ٚ. ًٌُٝي كؼَ دمحم هخُي ٠ٍٓخٕ ك٢ ؿٔؼٚ 

( ك٤ٖ ػ٢٘ رـٔغ حُلٌخ٣خص ىٕٝ إٔ 6899« )كٌخ٣خص ٗؼز٤ش ٖٓ حُِريح٢ٗ»ُـ

 ٕ ه٤ٔظٜخ حُل٤٘ش.٣زٌٍ، أى٠ٗ ٓـٜٞى، ك٢ رلؼٜخ ٝطز٤خ

ؿ٤َ إٔ ٝػ٢ حُظَحع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢ ططٍٞ ه٬ٍ كظَس ه٤َٜس ا٠ُ أرؼي 

ٖٓ ؿٔغ حُلٌخ٣خص، رخطـخٙ رلؼٜخ ك٤٘خ  ٝىٍٜٓخ ىٍحٓش ٓوخٍٗش، ًٔخ ك٢ ًظخد ػَٔ 

حُلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش ك٢ حُٔـظٔغ حُلِٔط٢٘٤: ىٍحٓش »ػزي حَُكٖٔ حُٔخ٢ٔ٣ٍ 

٧رلخع حُٔؼِ٘ش ٓوٜٞٛش (. ٫ٝ ٗي ك٢ إٔ ىٝحكغ ٌٛٙ ح6891« )ٜٝٗٞٙ

ا٠ُ ٌٓظذ »رظِؿ٤ش حُزؼي حُو٢ٓٞ، ك٤ٖ ًًَ حُٔخ٢ٔ٣ٍ ر٤ٖ ٣ي١ رلؼٚ أٗٚ ىُق 

حُيًظٍٞس ٗز٤ِش ارَح٤ْٛ ك٢ ٤ًِش ح٥ىحد رـخٓؼش حُوخَٛس ك٢ ٣ّٞ هخثع ٖٓ ٤ٛق ػخّ 

)٫كع حُظخ٣ٍن!( ١ِٝزض ا٤ُٜخ إٔ طٔخػي٢ٗ ك٢ هيٓش ه٤٠ش ٢٘١ٝ  6818

« حُلٌٍُِٞٞ»٠ رلغ ك٢ حُٔؤػٍٞحص حُ٘ؼز٤ش حُٜٔ٘ٞد، ػٖ ٣َ١ن ح٩َٗحف ػِ

«حُلِٔط٤٘٤ش
(616)

. 

ًخٕ ػزي حُل٤ٔي ٣ْٞٗ حَُحثي ح٧ًؼَ أ٤ٔٛش ك٢ حُظ٘ز٤ٚ ا٠ُ حُو٤ٔش حَُٔى٣ش 

« ح٤ُ٬ُٜش ك٢ حُظخ٣ٍن ٝح٧ىد»ٝحُل٤٘ش ُِوٜٚ حُ٘ؼز٢ ٖٓ ه٬ٍ ًظخر٤ٚ 

(. ٝطظ٬ٓق ك٢ ٗـَ 6818« )حُظخَٛ ر٤زَّ ك٢ حُوٜٚ حُ٘ؼز٢»(، 6819ٝ)

ْ أٍٓٞ ػ٬ػش أُٜٝخ حُؼ٘خ٣ش، رؼي اٛٔخٍ، ٨ُىد حُ٘ؼز٢ رٞٛلٚ ح٧ىٍ ػ٠ِ ٣ٞٗ

ر٤جظٚ ٖٓ أىد حُوٞحٙ ٝأٗزخٙ حُوٞحٙ، ٝح١ٌُ ٣ظَؿْ ٓ٘خػَ ػخٓش أًؼَ ٓٔخ 

٣ظَؿْ ػٖ ٓ٘خػَ هخٛش، ٧ٕ ح٧ىد حُ٘ؼز٢ ٛٞ حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣٘يٍؽ ك٤ٚ ح٧ىد 

لغ حُظخ٣ٍو٢، ٣ٝؼُِ حُـٔخػ٢، ٝػخ٤ٜٗخ رؼيٙ حُو٢ٓٞ، كخ٧ىد حُ٘ؼز٢ ٣يػْ حُز

ؿٜٞى ح٧ٛخُش حُؼوخك٤ش، ٣ٝوخٍد ه٤ٔش حُٞػخثن حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ ٫ ٣َه٠ ا٤ُٜخ حُ٘ي، 

ك٢ أِٓٞرٜخ، ٖٓ رخد حٍطزخ١ ح٧ىد رخُظخ٣ٍن، كخ٥ػخٍ ح٧ىر٤ش ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طلْٜ ػ٠ِ 
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ٝؿٜٜخ حُٜل٤ق ا٫ ػ٠ِ أٓخّ ٖٓ حُظخ٣ٍن، ٓؼِٔخ ٣ٜزق ح٧ىد حُ٘ؼز٢ ٜٓيٍح  

ىكخع ػٖ »خ٣ٍن، ًٝخٕ ػزي حُل٤ٔي ٣ْٞٗ أٛيٍ ًظخرٚ ح٤َُٜ٘ ٖٓ ٜٓخىٍ حُظ

( ُٔٞحؿٜش حُِ٘ػخص حُٔؼخى٣ش ُيٍحٓش ح٧ىد حُ٘ؼز٢، ُِٝظ٤ًٞي 6899« )حُلٌٍُِٞٞ

ػ٠ِ إٔ ح٧ىد حُ٘ؼز٢ كخكع ٣ُِٜٞش حُو٤ٓٞش، ٤ُْٝ ٓ٘ظظخ  ُٜخ، ٝػخُؼٜخ حُلَٙ 

ٜؾ حُ٘وي حُل٢٘، ػ٠ِ حُو٤ٔش حُـٔخ٤ُش ٝحُظؼز٣َ٤ش ٨ُىد حُ٘ؼز٢ ػزَ ح٧هٌ رٔ٘

٢ٛٝ طوظ٤٠٘خ ًٌُي إٔ ٗظؼَف ا٠ُ حُٔ٘٘ت، ٝإٔ َٗٛي ٓيٟ حُٔطخروش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ »

ٓخ أٗظؾ ٖٓ ٍٛٞ حُظؼز٤َ، ػْ طظوط٠ ًُي ا٠ُ َٓكِش أهَٟ، ك٘و٤ْ حٗؼٌخّ 

«ٍٛٞ حُظؼز٤َ ٌٛٙ ك٢ ٗلْ حُٔظٌٝم
(612)

. 

ٚ ٣ٝزيٝ حٛظٔخّ ٣ْٞٗ رخُزؼي حُو٢ٓٞ ٨ُىد حُ٘ؼز٢ ح٧ًؼَ ؿ٬ء ك٢ ٓوخٍٗخط

٤ُ٬ُِٜش ر٤ٖ حُظخ٣ٍن ٝحُٔـظٔغ ٝح٧ىد، ٝر٤ٖ ح٤ُ٬ُٜش ٤َٓٝس حُظخَٛ ر٤زَّ، ًٔخ 

 :ٚ ٝطِحٝؽ ٣ٌٖٛ حُؼ٣َٜٖ٘ حُـ٘خث٤٤ٖ ح٧ٓخ٤٤ٖٓ حُـَح٢ٓ ٝحُلَر٢، أٝ »ك٢ هُٞ

 حُلذ ٝحُزطُٞش ٛٞ ح١ٌُ طٌٞٗض ك٤ٚ ٤َٓس ر٢٘ ٬ٍٛ ك٢ ٍٛٞطٜخ ح٧ه٤َس، ٝهي

رخُـخ٣ُش ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٠ِ ا٣ؼخٍ حُلّذ رِؾ ٌٛح حُظِحٝؽ أٝؿٚ ك٢ حُي٣ٞحٕ حُوخٙ 

«حُو٢ٓٞ حُؼخّ ػ٠ِ حُلذ حُوخٙ
(619)

. 

ُْٝ ٣ـلَ ٣ْٞٗ، ٝٛٞ ٣ظو٠ٜ ح٧رؼخى حُو٤ٓٞش ٝحُـٔخ٤ُش ٝحُلٌخث٤ش ٤ُ٬ُِٜش، 

ػٖ ٓ٘خ٠ٛش آٍحء رؼٞ حُٔٔظَ٘ه٤ٖ حُـخثَس رلن حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ُِ٘ؼذ 

، Belَم حُلَى رَ حُؼَر٢، ك٘خكق ػٖ ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش اُحء ٍأ١ حُٔٔظ٘

ح١ٌُ ُػْ إٔ ٤َٓس ر٢٘ ٬ٍٛ ٫ طزِؾ أؿ٤٘ش ٫ٍٝٗي، ٫ ٖٓ ك٤غ حُظ٤ًَذ، ٫ٝ 

ٛٞ ٣َٟ إٔ حُل٤َٔٗش هي ٛيٍص ػٖ »ٖٓ ك٤غ ح٧رطخٍ، ٫ٝ ٖٓ ك٤غ حُٞحهغ. ٝ

ا٣ٔخٕ ػ٤ٔن ٤٘١ٝٝش هخُٜش، ك٢ ك٤ٖ إٔ حُؼَر٤ش اٗٔخ ٢ٛ ك٢ أؿِذ أؿِحثٜخ 

َٔهش. كبٕ طظزغ حُوٜخثي حُٔؼزَس ػٖ كِوخص ٓظِٜش ٖٓ حُـيٍ ٝح٫ؿظٜخد ٝحُ

«حُٞهخثغ ٝحُلَٝد حُٔ٘ـؼش ػ٤ِٜخ ط٘وٞ ٌٛح حُِػْ ٖٓ أٓخٓٚ
(614)

. 

ٝطٞؽ ٣ْٞٗ ؿٜٞىٙ ك٢ حُزلغ ػٖ حُلٌٍُِٞٞ ٝط٘ـ٤غ حُٞػ٢ رٚ، اٛيحٍٙ 

 (.6899« )ٓؼـْ حُلٌٍُِٞٞ»ُـ

ٝطٔؼَ أرلخع ٗٞه٢ ػزي حُل٤ٌْ )َٜٓ( حُٞػ٢ رخُظَحع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢ 

خُظخ٣ٍن، كؤكخى إٔ ٓ٘طِوخص حُزلغ حُظَحػ٢ حُظخ٣ٍو٢ ح١ٌُ ٣ـ١َ رٔخ ٛٞ ٝػ٢ ر

ططز٤وخطٚ ػ٠ِ ٗٔخًؿٚ حُؼ٤٘٤ش ح٤ُٔيح٤ٗش ٝحُٔٔظٜيف اػخىس حُظز٤َٜ رخُظَحع، 

 ٝٛ٘ٞٙ حُظخ٣ٍن، أػ٘ٞؿَحك٤ش ُؼِْ حُؼوخكش.
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ُوي ػٔي ػزي حُل٤ٌْ ك٢ ًظخرظٚ ٤َُٔس ح٣َُِ ٓخُْ ا٠ُ ؿؼَ حُلٌخ٣خص ٍُٓٞح  

ػخىس ٓخ ٣ظٞحٍٟ حُظخ٣ٍن ك٢ ػ٘خ٣خ ٓؼَ ٌٛٙ ح٤َُٔ ٝح٬ُٔكْ »اً ٝػ٬ٓخص ٝٗؼخثَ، 

ح٧ٓط٣ٍٞش حُؼَر٤ش، ًُي إٔ حُظخ٣ٍن ح٧ٓط١ٍٞ أٝ حُط٢ٔ١ٞ، طوخ٢ُ حُوَحكش ك٤ٚ 

«حُظخ٣ٍن حُؼ٢٘٤ أٝ ح٤ًٍ٧ُٞٞؿ٢
(611)

، ٤ُزيٝ ح٣َُِ ٓخُْ طـ٤ٔيح  ُِزطَ حُ٘ؼز٢ 

َ حَُِٜٜٔ ر٘ؼزٚ ح١ٌُ ٗزض ٓخ أٗزٚ ٌٛح حُزطَ حُ٘ؼز٢ حُلِٔط٢٘٤ حُٔوخط»حُٔوخطَ ٝ

«ٖٓ ٛلٞكٚ، ك٢ حكظوخىٙ ٬ٌُ أٍٟٚ ٝطَحػٚ
(611)

. 

حٓظلخى ػزي حُل٤ٌْ ه٬٤ِ  ٖٓ حُؼ٤ٓ٬ش ٝح٧ِٓٞر٤ش ُْٝ ٣ٟٞق ٓ٘يٙ أٝ 

:ٍ  َٓؿؼ٤ظٚ حُؼ٤ِٔش، ٓؼ٫ٞ  ػ٠ِ ح٫ٍطٜخٕ ح٤ُٔخ٢ٓ ٌُٜٙ حُؼ٬ٓخص، ًؤٕ ٣وٞ

٣َِ ٓخُْ، ِْٝٓ، كِؼِ٘خ ربُحء ِٓلٔش كِٔط٤٘٤ش ٓٞؿِش ٖٓ حُويّ، رطِٜخ حُ»

ح١ٌُ ٤٘٣َ حٓٔٚ ا٠ُ ط٤ٔٔش حُويّ أٝ أٍٝٗخ٤ُْ، أٝ ٓي٣٘ش ٓخُْ، ًٔخ أٗٚ ٗزض 

ٝطَر٠ ك٢ ٝحى١ ر٤َ ٓزغ أٝ رجَ ٓزغ، هزَ طٞحؿيٛخ حُظخ٣ٍو٢ ـ حُلِٔط٢٘٤ 

«حُلخ٤ُش، ٝحطوخًٛخ، ًٔخ ٓظوزَٗخ ح٤َُٔس ١ٞٓ٘خ  ٝٓ٘ل٠
(619)

. 

لٌخ٣خص حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش، ٝؿٚ ػزي حُل٤ٌْ حٛظٔخٓٚ حَُث٤ْ ا٠ُ ح٧ٓخ٤١َ ٝحُ

حُلٌٍُِٞٞ ٝح٧ٓخ٤١َ »(، 6894ٝ« )أٓخ٤١َ ٝكٌٍُِٞٞ حُؼخُْ حُؼَر٢»ك٢ ًظزٚ 

(، ٝكٌح كٌٝ ٣ْٞٗ، 6891« )حُلٌخ٣خص حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش»(، 6899ٝ« )حُؼَر٤ش

(، ٝهي أًي ك٢ ًظخرٚ 6892« )ٓٞٓٞػش حُلٌٍُِٞٞ ٝح٧ٓخ٤١َ حُؼَر٤ش»كٟٞغ 

ٓؼظْ ح٤َُٔ ٝح٬ُٔكْ ٝحُوٜٚ »ػ٠ِ إٔ « شحُلٌٍُِٞٞ ٝح٧ٓخ٤١َ حُؼَر٤»

حُ٘ؼ٣َش حُطو٤ٓٞش حُظ٢ ٣ـٔؼٜخ ىحٍّ حُلٌٍُِٞٞ ك٢ َٜٓ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼؼَ ػ٠ِ 

َ: ٤ٓق رٖ ١ً ٣ِٕ،  ٓظ٘ٞػخطٜخ ٤ُِٓٚ حُظ٢ٔٗٞ ٝحُؼَحه٢ ٝح٤ُِز٢ ك٢ ر٬ىٙ، ٓؼ

٤َٓٝس ح٤ُ٬ُٜش أٝ ر٢٘ ٬ٍٛ، ٤َٓٝ ٬ٓٝكْ حُظزخرؼش ـ ؿٔغ طزغ ـ ٓؼَ ح٣َُِ ٓخُْ، 

ػ٣ِِس ٣ْٝٞٗ، ٣ٝٞٓق ٤ُُٝوش، ٝٓخٍس ٝٛخؿَ، ٝحُو٤ٔٚ، ه٤ٔٚ حُ٘ز٢ ٝ

«دمحم)ٙ(، ٍُٝهخء ح٤ُٔخٓش، ٝرَحهٖ، ٝػ٢ِ ح٣ُِزن، ٝح٤ٓ٧َس ًحص حُٜٔش
(619)

 .

ًخٕ ػزي حُل٤ٌْ ٣َٛلخ  ك٢ اػ٬ٕ ٓٞهلٚ حُو٢ٓٞ ح٣َُٜق ك٢ رلؼٚ ػٖ ح٧ىد 

١خٍ ح١َُٜٔ حُ٘ؼز٢ حُؼَر٢ ك٢ ٓٞٓٞػظٚ، ٓؼِٔخ ١ٍٞ ٌٛح حُٔٞهق ًحطٚ ٖٓ ح٩

ٖٓ ٓ٘طِن ػَر٢ ه٢ٓٞ، »ا٠ُ ٍكخد حُؼَٝرش، كخهظخٍ ٟٓٞٞػخص ٓٞٓٞػظٚ 

هخٛش حُظَحع حُٔٞؿَ ك٢ ٬ً حُؼَحهش ٝحُويّ ُِـ٣َِس حُؼَر٤ش رؤ١ٝخٜٗخ ٤ًٝخٗخطٜخ 

حُٔوظِلش، ٝٓخ ًخٕ ٣ٔٞى طَحػٜخ ٌٓ٘ أهيّ حُؼٍٜٞ ٖٓ ٓٔخص ٝهٜخثٚ ٝاهٜخد 
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ّٞ ٖٓ أْٛ حُٔوِٝٗخص ح٩ٗٔخ٤ٗش ػ٠ِ ؿخٍف، طٔؼَ ك٢ إٔ ١ٝ٘٘خ حُؼَر٢ ٣ؼظزَ ح٤ُ

«حُٔٔظٟٞ حُوخ١ٍ
(618)

. 

ٝػٔش آٜخٓخص أهَٟ ُؼيى ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى ك٢ ىٍحٓش ح٧ىد حُ٘ؼز٢، 

ٓظ٠ٔ٘ش حٓظؼخىطٚ ك٢ أٌٗخٍ َٓى٣ش كي٣ؼش، ٓؼِٔخ كؼَ أكٔي ػزخّ ٛخُق )َٜٓ( 

ي (، ٝه6899« )ػؤٍ حرٖ ػ٘ظَس ـ ىٍحٓش ططز٤و٤ش ك٢ ح٧ىد حُ٘ؼز٢»ك٢ ًظخرٚ 

أٍحى أكٔي ػزخّ ٛخُق، ٖٓ ٓؼخُـظٚ حُـي٣يس ٤َُِٔس، ٗللش اٍحىس ه٤ٓٞش، ٧ٕ 

حُزطَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ٝإ ٣ٌٖ ك٢ ٓؤُم كوخ ، ا٫ إٔ ػ٤ِٚ إٔ ٣لظٖ ػٖ »

ٓوَؽ، ٝرٔخ إٔ ٤ُْ ٛ٘خى ٓؤُم ًخَٓ، ك٬ري ٖٓ ٝؿٞى حُٔوَؽ.  إ ٍٝف 

ِٚ ػ٘ظَس، ٝٛٞ ىحثٔخ ، ح٩َٛحٍ، ٝحًٌُخء حُوخٍم ح١ٌُ طويكٚ ح٧ُٓش. ٛٞ ٓخ ٣ٔؼ

«ًٝٔخ طٍٜٞٙ حُؼوَ حُؼَر٢، ٣ـي ٓوَؿخ ، ٣ٝلون ح٫ٗظٜخٍ
(661)

. 

ٝط٘يٍؽ ك٢ ٌٛح ح٫طـخٙ ػَ٘حص ح٧رلخع ٝحُيٍحٓخص حُؼَر٤ش ح٧هَٟ، ًٔخ 

حُظ٢ ( »6898« )حُزطَ حُ٘ؼز٢ ك٢ حُلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش»ك٢ ىٍحٓش ػ٢ِ حُو٢ِ٤ِ 

٢ ٝحُٔيٍّٝ رظَحػ٘خ طِق ػ٠ِ ط٣ٌَْ ٝؿٞىٗخ حُظخ٣ٍو٢ رخُظ٘زغ حُٞحػ

«حُ٘ؼز٢
(666)

. ٝهي آػَص إٔ أ٤َٗ ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٧ٜٗخ ٌٓظٞرش روِْ كِٔط٢٘٤ 

٣ؼ٤ٖ ك٢ ظَ ح٫كظ٬ٍ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ك٢ ٓي٣٘ش ٗخرِْ، ػ٬ٓش ٖٓ ػ٬ٓخص ٝكيس 

 حُٞػ٢ حُؼَر٢.

0-6-0- :ٍ  انجحج ػٍ انتشاث انسشدٌ األدث

ى١، ٝط٤ِٔ ػويح ١لن حُزخكؼٕٞ ٝحُ٘وخى حُؼَد ٣زلؼٕٞ ػٖ طَحػْٜ حَُٔ

« حُٔوخٓش»حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤ٗ٘خص رٞكَس حُـٜٞى حُؼ٤ِٔش ك٢ ٌٛح حُٔ٘ل٠، ًٝخٗض 

حُلٖ ح٧هَد ٓ٘خ٫  ٝح٧ًؼَ ٓوخٍرش ُٔلّٜٞ حَُٔى حُ٘خؿِ، كظؼيىص ٓلخ٫ٝص 

ط٤ٜ٘لٜخ َٝٗكٜخ ٝىٍٜٓخ، ًٝخٕ ًظخد ٗٞه٢ ٤ٟق )َٜٓ( حُظؼ٣َل٢ حُٔٞؿِ 

ٌٛح حُلٖ حَُٔى١ ؿ٘ٔخ  ه٤ٜٜخ  ٝأىر٤خ   ( ٓ٘طِوخ  ُيٍحٓخص6814« )حُٔوخٓش»

( ُؼزي حُٔخُي 6891« )كٖ حُٔوخٓخص ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢»ػَر٤خ ، ًٔخ ك٢ أػٔخٍ 

( 6896« )أػَ حُٔوخٓش ك٢ ٗ٘ؤس حُوٜش ح٣َُٜٔش حُلي٣ؼش»َٓطخٝ )حُـِحثَ(، ٝ

( 6898« )كٖ حُٔوخٓخص ر٤ٖ حَُٔ٘م ٝحُٔـَد»ُٔلٔي ٍٗي١ كٖٔ )َٜٓ(، ٝ

( ُلخٍٝم 6892« )ٓوخٓخص ري٣غ حُِٓخٕ حٌُٜٔح٢ٗ»َٜ(، ٤ُٝٞٓق ٍٗٞ ػٞٝ )ٓ

« ٓوخٓخص ري٣غ حُِٓخٕ حٌُٜٔح٢ٗ ٝػ٬هظٜخ رؤكخى٣غ حرٖ ى٣ٍي»ٓؼي )ُز٘خٕ(، ٝ
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( 6881« )أُٓش حٌُحص ك٢ ٓوخٓخص حٌُٜٔح٢ٗ»( ٩ًَحّ حُلخػٍٞ )ُز٘خٕ(، 6899ٝ)

 ُِٜٔ٘ق ٗؼَحٗش )طْٞٗ(.

« ٓخص ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢كٖ حُٔوخ»ٍٝرٔخ ًخٗض ىٍحٓش ػزي حُٔخُي َٓطخٝ 

ح٧ًٗٔٞؽ ح٧ًَٔ ك٢ حُزلغ ػٖ ٌٛح حُلٖ حَُٔى١ حٍُٔٞٝع، ك٢ٜ طٔؼَ ىٍحٓش 

َٓطخٝ ِٓح٣خ حُ٘وي حُظو٤ِي١ ٝٓليٝى٣ظٚ، ٫ٝ ٤ٓٔخ طٌَحٍ ٓظٞحطَ حُوٍٞ كٍٞ 

حُٟٔٞٞػخص حُٔيٍٝٓش، اً طـِذ ػ٠ِ حُيٍحٓش كيٝى حُٔوخٓش حُِـ٣ٞش ٝططٍٞٛخ 

غ حٌُٜخٕ ا٠ُ حُ٘زٚ ر٤ٖ ح٫ٌٓ٘ي١ٍ ٝهخُي رٖ ػٖ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُوي٣ْ ٖٓ ٓـ

٣ِ٣ي، رطَ حُـخكع، ا٠ُ طِْٔ أُٜٛٞخ ك٢ أكخى٣غ حرٖ ى٣ٍي، ٢ٛٝ ٬ٛص 

ٗخكزش ٝح٤ٛش ُِٜظٜخ رٔوخٓخص حُِٛخى. ٝهي حٓظطَى ك٢ طو٤ٜٚ ىٕٝ إٔ ٣ـِّ ك٢ 

ٍأ١، أٝ ٤٠٣ق ا٠ُ ح٥ٍحء حُٔؼَٝكش، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ػؼٍٞٙ ػ٠ِ ٓوخٓخص ؿ٤َ 

طظزؼٚ ُ٘٘ؤس حُٔوخٓخص ٫ طـط٢ ًُي حُظزخ٣ٖ حُٞحٓغ ك٢ أٗٞحع حُٔوخٓخص ٓؼَٝكش، كبٕ 

ٝأػيحىٛخ، كٜٞ أٗخٍ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ا٠ُ ٓوخٓش ح٢١ٞ٤ُٔ ح٣٩َٝط٤ٌ٤ش، ػْ 

ؿخُٝٛخ، ٝؿخُٝ ٓوخٓخص أهَٟ ػ٘ي كي٣ؼٚ ػٖ ططٍٞ كٖ حُٔوخٓخص ٓوظَٜح  ػ٠ِ 

ٔوخٓخص ٓخٍص ػ٠ِ ١َحثن حرٖ هظ٤زش ٝحُزي٣غ ٝحُِٓو١َ٘، ٝػ٠ِ أُخكش ػـ٠ِ ُ

 هط٢ ك٤٘ش ٓوظِلش ؿ٤َ ٓٔظٞػزش ُزو٤ش هط٢ حُٔوخٓخص. 

٬ٗٝكع إٔ ٓؼخُـش َٓطخٝ ُِوٜخثٚ حُل٤٘ش ُِٔوخٓخص ػ٤٘ض رخ٠ُٕٔٔٞ 

أ٫ٝ ، ٝرخُوٜخثٚ حُل٤٘ش ٌَُِ٘ ػخ٤ٗخ ، طـ٤ِزخ  ُِـش ػ٠ِ كٔخد حُز٤٘ش حُو٤ٜٜش، 

حٌَُ٘ حُو٢ٜٜ  ٝػ٘يٓخ ٗخهٖ ٤ٜٗذ حُوٜش ٝحُو٤خٍ ك٢ حُٔوخٓش ٓخٍ ػ٠ِ ؿَحٍ

حُـَر٢ حُ٘خؿِ، َٓطٜ٘خ  ٧ىٝحص حُ٘وي حُظو٤ِي١ ٝطٞحٟؼٚ ح٩ريحػ٢ ك٤ٖ ٣لَٜ 

طؤػ٤َ حُٔوخٓخص ك٢ ح٧ِٓٞد ٝحُِـش كلٔذ، ًيٍحٓش حُظ٘ز٤ٜخص ٝارَحُ هٜخثٜٜخ 

حُل٤٘ش، ٝىٍحٓش ح٫ٓظؼخٍس ٝحٌُ٘خ٣ش ك٢ حُٔوخٓخص، ٝكٖ حُزي٣غ ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٔوخرِش 

ٝح٧ُـخُ ٝحُٔـغ ٝح٫هظزخّ ٝحُظ٤ٔ٠ٖ ٝحُوِذ ٍٝى ٝحُطزخم ٝحُظ٣ٍٞش ٝحُـٔغ 

حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ، ٝطؼ٤َِ حٗؼيحّ حُٔٞحُٗش.. حُن، ٖٝٓ ٗؤٕ ٌٛح ح٫ٓظـَحم 

حُِـ١ٞ إٔ ٣ـ٤ّذ حَُٔى ٝهٜخثٚ حُلٌخث٤ش، ٣ٝظ٠ق ًُي ك٢ ٓـٔٞػش حُؼ٘خَٛ 

:ٚ  حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ حُٔوخٓش، ًٝخٗض كِٞٛش رلؼ

 ٍحٓظٚ ٖٓ ٓوظِق حُ٘ٞحك٢.أ٫ٝ : حُوخُذ حُؼخّ ُِٔوخٓش ٝى»

ػخ٤ٗخ : ح٧ِٓٞد ٝح٤ُٜخؿش، ٝهي ط٠ٖٔ ىٍحٓش حُِـش ٝحُظَح٤ًذ رظٞٓغ، ٓغ 

 حُـ٣َذ، ٝح٤ٗ٧ن ٖٓ حُِلع.      ٝهٞف ػ٘ي 

:ٖ  ػخُؼخ : حُظ٣َٜٞ حُز٤خ٢ٗ، ٝهي ط٠ٔ

 ىٍحٓش حُظ٘ز٤ٜخص ٝارَحُ هٜخثٜٜخ حُل٤٘ش رظٞٓغ. -

 ٓغ.ىٍحٓش حُٔـخُحص ٝح٫ٓظؼخٍحص، ر٢٘ء ٖٓ حُظٞ -
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ٍحرؼخ : كٖ حُزي٣غ ك٢ حُٔوخٓخص، ٝط٠ٖٔ حُزلغ ك٤ٚ ىٍحٓش ٓؼظْ حُٔلٔ٘خص 

 حُزي٣ؼ٤ش حُٞحٍىس ك٢ حُٔوخٓخص ٓغ ح٩ط٤خٕ رؤٓؼِش ُٜخ، ٝهي ط٘خُٝض حُيٍحٓش ٓخ ٢ِ٣:

 حُٔوخرِش. -

 حُطزخم. -

 حُظ٣ٍٞش. -

 حُـٔغ. -

 ح٧ُـخُ. -

 خٓخص.حُـ٘خّ رظٞٓغ، ٓغ ح٩ط٤خٕ رؤٓؼِش ًؼ٤َس ٖٓ ٓوظِق حُٔو -

حُٔـغ، رظٞٓغ أ٠٣خ ، ٣ٝـِذ ١ٞحثق ًؼ٤َس ٖٓ حُ٘ٞحٛي ح٤ُٜ٘ش ٖٓ  -

 حُٔوخٓخص.

 ح٫هظزخّ ٝحُظ٤ٔ٠ٖ، رظٞٓغ ٝطل٤َٜ. -

 حُٔٞحُٗش. -

 حُوِذ، أٝ ٓخ ٫ ٣ٔظل٤َ رخ٫ٗؼٌخّ. -

 ٍى حُؼـِ ػ٠ِ حُٜيٍ. -

«حُؼٌْ -
(662)

. 

ػْ حٓظيٍى َٓطخٝ ك٤ٞ رلؼٚ حُِـ١ٞ ٝحُ٘ل١ٞ ٝحُزي٣ؼ٢ حُوخُٚ ا٠ُ 

ٍحٓش هـُٞش ُو٤٠ش حُوٜش ك٢ حُٔوخٓش، ٝٓيٟ هٞس حُو٤خٍ ك٤ٜخ أٝ ٟؼلٚ، ى

٤ُوِٚ ا٠ُ حٗظٔخُٜخ ػ٠ِ حُلزٌش ٝحُ٘و٤ٜخص ٝحُؼويس، ٌُٝ٘ٚ ىٍٜٓخ أ٠٣خ  ٖٓ 

 ٓ٘ظٍٞ ُـ١ٞ ٝر٬ؿ٢.

 انقصخ: -0-6-0-1

ٝٓخ ُزغ حُزلغ ػٖ حُظَحع حَُٔى١ إٔ ٝهغ ػ٠ِ ٗٔخًؽ ٖٓ حُوٜٚ 

٤ِش أٝ حُٔظطٍٞس ػٜ٘خ رظؤػ٤َ ح٬ٓ٩ّ، حػظٔخىح  حُؼَر٢ رٍٜٞٛخ ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُـخٛ

ػ٠ِ ط٤ٜ٘ق ىح٢ٍٓ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ حُٔظٔؼَ ك٢ ؿٜٞى دمحم أكٔي ؿخى ح٠ُُٞٔ 

(، أٝ طؼ٤َٔح  ٫ؿظٜخىحص 6898« )هٜٚ حُؼَد»٬ُٓٝثٚ ك٢ ًظخرْٜ حُٔؼَٝف 

ح٧ىد حُو٢ٜٜ ػ٘ي »ىح٤ٍٖٓ ٓظؤه٣َٖ أٓؼخٍ ٠ٓٞٓ ٤ِٓٔخٕ ك٢ ًظخرٚ ح٠ُوْ 

أُق كٌخ٣ش ٝكٌخ٣ش ٖٓ ح٧ىد »(، ٝك٤ٖٔ أكٔي أ٤ٖٓ ك٢ ًظخرٚ 6899« )دحُؼَ

« ح٧ٓي ٝحُـٞحٙ»(. ٍٟٝٞحٕ ح٤ُٔي ك٢ طلو٤وٚ ُـ كٌخ٣ش 6894« )حُؼَر٢ حُوي٣ْ

(6899.) 
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أٓخ ح٧رَُ ك٢ ؿٜٞى حُزلغ ػٖ حُظَحع حَُٔى١ كٜٞ ٠ٓٞٓ ٤ِٓٔخٕ ك٢ 

٧ٍٝ ىٍحٓش ٗوي٣ش ًظخرٚ حُٔخُق حًٌَُ، ٣ٝوغ ك٢ هٔٔش ٓـِيحص، كٟٞ حُٔـِي ح

ُِوٜٚ حُؼَر٢ ك٢ أٗٞحػٚ ٝأُٞحٗٚ ؿ٤ٔؼٜخ، ٝهٜٚ حُٔـِيحص ح٧ٍرؼش ح٧هَٟ 

ُٔوظخٍحص ٖٓ حُوٜٚ حُؼَر٢ حُيه٤َ )٫كع حُظ٤ٔٔش!( ٝح٤ٛ٧َ، ٧ٗٚ ٣ُٞع 

حُوٜٚ ا٠ُ ىه٤َ أٝ ٓ٘وٍٞ، ٝٛٞ ح١ٌُ حهظزٔٚ حُؼَد ػٖ ؿ٤َْٛ حهظزخٓخ ، 

ؼَد، ٖٝٓ ٗٔخًؽ حُٔ٘وٍٞ ٝهٜٚ ٟٓٞٞع أٝ ػَر٢ ٤ْٔٛ، ٝٛٞ ٖٓ ٟٝغ حُ

« ٓ٘يرخى حٌُز٤َ ٝحُٜـ٤َ»ػٖ حُلخ٤ٍٓش، ٝ« ِٛحٍ حكٔخٗٚ»ٝ« ٤ًِِش ٝىٓ٘ش»

أٝ رؼٞ كٌخ٣خطٜخ ػٖ حُٜ٘ي٣ش، ٌٝٛح ٍأ١ ُْ ٣ؼي ٓوز٫ٞ  اػَ « أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»ٝ

حًظ٘خف أٍٛٞ ػَر٤ش ٌُٜح حُٔلَ حُوخُي
(669)

. 

ظ٢  ٣ش ُح َؼ ٘خم حُ٘ ُؼ ٚ ح ٔخكش ػٖ ٜه ٌٙ ح٩ُ ـلَ ك٢ ٛ َحع ٫ٝ ٗ ظ زلغ ك٢ ُح ض ُح ىٔػ

 ،ٍ ٘ؤ ك٢ أك٠ٕخ ح٬ٓ٩ّ ح٧ٝ ٗ ١ٌُ ٢ٜ ح ُٜو ع ح ٘ٞ ٌح ُح َحع ٜر ظ ظذ ُح  ً هَ ِط  ٝ َى١، حُٔ

 ٚ ٞحؿ ًٕخ ٣  ١ٌُ ٢ٜ ح ُٜو ُٖل ح ٗلغ ك٢ ططٍٞ ح  ٝ ٝح٢ٓ٬ٓ٩،  ١ غ ك٢ حُؼ٣َٖٜ ح٧ٞٓ ٝحٔط

ظخٚر  َ( ك٢ً  ٜ َح٤ْٛ ٓ) ل٤ٔي ار لع ػزي ُح ٣ِ  ٝ،ٙ َح ٝح٩ً ٌٍخ  ٣ش ك٢ »ح٫ٓظ٘ َؼ ٘خم حُ٘ ُؼ ٚ ح ٜه

١ح ٠ 6892« )ُؼَٜ ح٧ٞٓ د ُا ٢ٜ أَه ُٜو ع ح ٘ٞ ٌح ُح ص ك٢ ٛ ١ ظَٜ َٝح و٤ٜش ُح  ٗ ( ٕأ

 ْ ٠ٞؽ، ًا كوي ٓح ١»حُ٘ َٝح ٚ « ُح ؿٞع ر ٝحَُ  ،َ وز لش ُح ٙ ػ٠ِٛ  لَ ٞ ُح ٛ لو٤و٢،ٝ  ٔؼ٠٘ ُح ُح

 ٝ لو٤و٤ش،  ٍٙ ُح ٜخى  ٓ٠ ٚ. »ُا ٣ ظٞٔ ُٝح ُِل٤ِش  ع  ٘ؼز٢ـ  ه٤خ٫  ٣وَظ ٚ ُح ُٜو ٔخ ك٢ ح  ً زقـ  ٛأ

ٗي ح ٘خ ٗظلَؽ أ ـؼِ ٌح ٣ ٛٝ ،ٝ ٍح  ْ ع ٓح َٜٓ ٕأ ٣وَظ ٔخ أ ٝحس ك ٖ حَُ  ٓ ؼ٤َ ٔخءً  ٍ ٓأ ُلَؽ ك٢ هٞز

َحء هي ٘ؼ ٕ أكي ُح ًخ ًح  ٝا ٜش،  ُو َ ح ٘ٛخ ٖ ػ  َٓ ع أ١ ػٜ٘ ٔخ ٣وَظ  ً ٜش، ٝأ ع رطَ ه ٔخ ٣وَظ ً 

 ١ٌُ ١ ح َٝح ٌح ُح ٛ ٖ َ ػ ؿ  ٍٍ ٔؤ ٣ ٕ ْ رزؼ٤ي أ ٤ ٢ٓٞ، ِك ٍ ٢ٛ ه ٜخ، كوخ زذ ر ظ٢ ٣٘ ٠ ُح ٤ِ ٓجَ ػُٖ 

ٜخ١ ٞ ػ ٛ :ٍ ٙ، ك٤ٞو ًًَ»
(664)

. 

 انخجش: -0-6-0-0

ٝػ٢٘ حُزخكؼٕٞ ٝحُ٘وخى رلٖ حُوزَ ػ٠ِ أٗٚ ٓوخٍرش ُلٖ حُوٜش ٓوخ٣ٔش ُِوٜش 

حُوٜش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش »حُو٤َٜس ك٢ ٓؼٔخٍٛخ حُـَر٢، ًٔخ أٟٝلض ك٢ ًظخر٢ 

(، ٝٗٔض ٗظَس ؿي٣يس ا٠ُ كٖ حُوزَ ػ٠ِ أٗٚ كٖ ه٢ٜٜ، ًٔخ 6884« )ٝحُـَد

                                                                 
إلى الثقافة العربية الشعبية، فقد كشف محسف ميدؼ )العراؽ(، « ألف ليمة وليمة»ال يمارؼ أحد اليـو في نسبة  .113

طبعيا في شركة بريل لمنشر بميدف )ىولندا ػ  أستاذ الدراسات العربية بجامعة ىارفرد عف مخطوطات عربية قديمة،
، وقد كتبت عف ىذه القضية مقالة «ألف ليمة وليمة مف أصولو العربية األولى»( تحت عنواف كتاب 1984

ػ  1993ػ منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « عف التقاليد والتحديث في القصة العربية»فاحصة في كتابي 
 .298-285ص ص

 .125ػ ص 1972ػ دار الثقافة ػ القاىرة « قصص العشاؽ النثرية في العصر األموؼ»عبد الحميد: إبراىيـ،  .114
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حُ٘ٚ »(، 6894ٝ)كٍٜٞ « و٢ٜٜكٖ حُوزَ ك٢ طَحػ٘خ حُ»ك٢ ح٧رلخع حُظخ٤ُش 

 ( ُٜيٝم ٍٗٞ حُي٣ٖ )حُٔـَد(.6899« )ح٧ىر٢: ٓظخَٛ ٝطـ٤ِخص حُِٜش رخُوي٣ْ

 انًسبيشح وانًُبديخ:  -0-6-0-3

ٍأٟ حُزخكؼٕٞ ك٢ أهزخٍ حُـِٔخء ٝحُ٘يٓخء ٓخىس َٓى٣ش ؿ٤٘ش رخ٧كخى٣غ 

 ٝحُلٞحٍحص، رَ إ ًؼ٤َح  ٜٓ٘خ ٣ظِلغ رٔظٖ كٌخث٢. ٝهي ٛٞد ؿٔخٍ َٓكخٕ

حُٔٔخَٓس ٝحُٔ٘خىٓش ػ٘ي حُؼَد كظ٠ »)كِٔط٤ٖ( ك٢ ًظخرٚ حَُحثي ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ 

( حُ٘ظَس ا٠ُ ٓلّٜٞ ٓـخُْ حُٔٔخَٓحص 6896« )حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ

ٝحُٔ٘خىٓخص، اً ُْ طٌٖ ٓوٜٜش ُِؼزغ ٝحُِٜٞ ٝٓؼخهَس حُؤَ، ٌُٖٝ، ٝرؼي 

ُْ حُٔوظِلش ك٢ ػَٝ طخ٣ٍو٢ حٓظطخع حُيحٍّ إٔ ٣ِ٣َ ًُي ػ٘يٓخ ط٘خٍٝ حُٔـخ

ر١٬ ١ًٝ حُِٔطخٕ، كٞؿي إٔ ؿخٗزخ  ٖٓ طِي حُٔـخُْ ًخٕ ٓوٜٜخ  ٩ٗ٘خى حُ٘ؼَ 

أٝ حُٔ٘خظَحص حُؼ٤ِٔش، أٝ ح٧كخى٣غ حُي٤٘٣ش أٝ حُي٣ٞ٤ٗش، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ ؿخٗذ 

«آهَ ػ٢٘ رخُـ٘خء ٝحُؼزغ ٝحُٔـٕٞ
(661)

. 

٧ىد ٖٝٓ حُٞحٟق إٔ َٓكخٕ حٛظْ رؤػَ حُٔٔخَٓحص ٝحُٔ٘خىٓخص ػ٠ِ ح

رؼخٓش، ىٕٝ إٔ ٣ظو٠ٜ ١خرؼٜخ حَُٔى١، ر٤٘ٔخ كلَ ًظخرٚ رٔٔخَٓحص ٝٓ٘خىٓخص 

 ػ٠ِ ٤ٛجش حُوزَ أٝ حُلٌخ٣ش أٝ حُوٜش.

 انًُبظشاد: -0-6-0-9

ٝٝؿي حُزخكؼٕٞ ك٢ حُٔ٘خظَحص ٝحُـيٍ ٓخىس ه٤ٜٜش َٝٓى٣ش، ٓٔخ ؿؼِٜخ 

ر٢ ؿلَ ٓـخ٫  ٖٓ ٓـخ٫ص حُزلغ ػٖ حُظَحع حَُٔى١. ٫ٝ ٣ول٠ إٔ حُ٘وي ح٧ى

ػٜ٘خ رخٓظؼ٘خء اٗخٍحص ُيٟ ٓئٍه٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ، ٝهي ؿ٢ٔ رؼٞ 

حُزخكؼ٤ٖ ه٤ٔش حُٔ٘خظَحص حَُٔى٣ش ٝحُو٤ٜٜش، ٝإ أهَٝح رخطٔخع حُو٤خٍ ٟٖٔ 

هٜخثٜٜخ، ٝك٢ أكخى٣ؼٜخ حُلٌخث٤ش، ًٔخ ك٢ ًظخد أكٔي أ٤ٖٓ ٜٓطل٠ )َٜٓ( 

( ح١ٌُ ٣ئًي 6894« )حُٔ٘خظَحص ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حَُحرغ»

إٔ حُٔ٘خظَحص ًخٗض ٓززخ  ٜٓٔخ  ٖٓ ح٧ٓزخد حُظ٢ ػِٔض ػ٠ِ ٟٝغ هٞحػي »ٓئُلٚ 

ػِْ حُز٬ؿش ٝطؤ٤ُق ٛلخثق ك٢ ػِْ حُز٬ؿش، ك٤غ ًخٕ حُٔظ٘خظَٕٝ ك٤ٜ٣َٖ 

َّ ٓخ ٣ٌٖٔ ُْٜ ػ٘ي حُٔٔظٔؼ٤ٖ، ٣ٝـؼَ ٬ًْٜٓ ٣َٜ أػٔخم حُوِٞد «ػ٠ِ ً
(661)

 ،

ء حُزخكؼ٤ٖ ُْ ٣ِظلظٞح ا٠ُ حُو٤ٔش حَُٔى٣ش ُِٔ٘خظَحص ٣ٝل٤ي ٌٛح حَُأ١ إٔ أٓؼخٍ ٛئ٫

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ؿخُز٤ظٜخ طٜخؽ رؤٓخ٤ُذ حَُٔى. ٝػٔش آٍحء ٠ِِٓش ُيٟ أكٔي 

                                                                 
ػ  1981ػ دار الوحدة ػ بيروت « المسامرة والمنادمة عند العرب حتى نياية القرف الرابع اليجرؼ»سرحاف، جماؿ:  .115

 .5ص
ػ دار النمر لمطباعة ػ القاىرة « رف الرابعالمناظرات في األدب العربي إلى نياية الق»مصطفى، أحمد أميف:  .116

 .232ػ ص 1984
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أ٤ٖٓ ٜٓطل٠ رظؤػ٤َ ح٫ٓظَ٘حم ك٤ٖ طؼ٣َلٚ ُِٔ٘خظَس، أٝ ك٤ٖ كي٣ؼٚ ػٖ 

«إٔ كٖ حُٔ٘خظَس ُْ ٣ؼَف ا٫ رؼي ظٍٜٞ ح٬ٓ٩ّ»ٗ٘ؤطٜخ، ؿخُٓخ  
(669)

. 

طٍٞ حُزلغ ك٢ حُٔ٘خظَحص ٗلٞ ح٫ٛظٔخّ رٔخ طلِٔٚ ٖٓ أٍٛٞ ح٧ؿ٘خّ ػْ ط

ح٧ىر٤ش حَُٔى٣ش ًخُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝك٢ حًظ٘خُ ٜٜٗٞٛخ ُِظو٤٤َ، ًٔخ ك٢ ًظخد 

(. ٝهي أػِٖ 6899« )حُـيٍ ٝحُوٚ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼزخ٢ٓ»ػزي هللا حُظطخ١ٝ )َٜٓ( 

ٛخ ظٞحَٛ ك٤٘ش ٓظ٤ِٔس ػ٘ي ٬ٓٓق حُوٚ رخػظزخٍ»ك٢ ٓويٓظٚ ػٖ ٝهلظٚ حُٔظؤ٤ٗش 

ُيٟ رؼٞ ٓؼول٢ حُؼَٜ ٖٓٔ أػـزظْٜ ٓٞحٛزْٜ حُوخٛش، كَحكٞح ٣َٛيٜٝٗخ ك٘خ  

«ؿٔخ٣َ٤ٛخ  ٣ٔظٔظؼٕٞ رخٗؼٌخٓخطٚ ػ٠ِ حُ٘خّ
(669)

. 

ٝؿ٢٘ ػٖ حُوٍٞ، إ ح٫ٗظزخٙ ُوخر٤ِخص حُـيٍ حُو٤ٜٜش، ٢ٛٝ ٓخىس 

حٌُظخرش حُٔ٘خظَحص ح٧ٓخ٤ٓش، ٓخػي ك٢ ٓؼَكش ح٫ٗظوخ٫ص حٌُزَٟ ك٢ ٓ٘خٛؾ 

، ٣ٟٝٞق حُظطخ١ٝ ٤ًل٤ش طؤػ٤َ حُـيٍ ػ٠ِ ططٍٞ  ّٚ ّٖ حُو حُ٘ؼ٣َش رخطـخٙ ططٍٞ ك

ػ٘خَٛ حُوٜش ك٢ حُٔوخٓش حُٔـ٣َ٤ش ٓؼخ٫ ، ٝططٍٞ أِٓٞد حُوٚ حُٞحهؼ٢ ك٢ 

١ٝز٤ؼش حُوٚ حُو٤خ٢ُ ك٢ « حُٔوخٓش ح٩ٌٓ٘يٍح٤ٗش»ٓوخٓخص حُل١َ٣َ ٖٓ ه٬ٍ 

ي حُـيٍ ح١ٌُ حٓظويّ رخطٔخع ك٢ ، ٢ٛٝ ًظخرخص ط٘يٍؽ ك٢ ًُ«ٍٓخُش حُـلَحٕ»

 ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ.

 انسُشح انزاتُخ: -0-6-0-1

٢٘ٗٝ حُزلغ ػٖ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش رٌحطٜخ، ػْ رٞٛلٜخ َٓىح ، ٝأ١ِن ٧ٍٝ َٓس 

(، ٝط٬ٙ  دمحم ػزي 6811« )حُظَؿٔش حُ٘و٤ٜش»ٗٞه٢ ٤ٟق )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

(. ٝطؼُِ حُزلغ ك٢ 6819« )حُظَحؿْ ٝح٤َُٔ»حُـ٢٘ كٖٔ )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

ح٤َُٔس ػزَ اهيحّ َٗ٘ ٤َٓ طَحػ٤ش أٝ اػخىس ٛٞؿٜخ، ٓؼِٔخ كؼَ ك٣َي ؿلخ ٝٓلٔٞى 

(، أٝ ٜٓطل٠ ٗز٤َ 6896« )٤َُٔس حرٖ ٤ٓ٘خ»كخه١ٍٞ )٣ٍٞٓش( ك٢ َٗ٘ٛٔخ 

 (.6882« )٤َٓ ًحط٤ش ػَر٤ش»)َٜٓ( ح١ٌُ أػخى ٛٞؽ رؼٞ ح٤َُٔ ك٢ ًظخرٚ 

طخ هطٞحص ٝحٓؼش ك٢ حُزلغ ػٖ ؿ٤َ إٔ ٗٞه٢ دمحم حُٔؼخ٢ِٓ )َٜٓ( ه

« ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ حُظَحع»حُظَحع حَُٔى١ ٖٓ ه٬ٍ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ ًظخرٚ 

(، أهَ رؤٕ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش حٛط٬ف ٓٔظليع، ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ٍأٟ ك٤ٚ إٔ 6882)

طَحػ٘خ كخَٓ ٗظخؽ ؿ٣َِ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٌٛح حُـْ٘ ح٧ىر٢، ٓؼِٔخ ٫كع طَٔع رؼٞ 

ٖ ك٢ اٌٗخٍ ٝؿٞى ػيى ٖٓ حُلٕ٘ٞ ك٢ طَحػ٘خ ًخُوٜش ٝحُٔوخُش حُ٘وخى ٝحُيح٤ٍٓ

ٝح٤َُٔس حٌُحط٤ش، ٝك٢ ٌٛح ًِٚ ٢ٗء ٖٓ حُظ٘خهٞ، َٓػخٕ ٓخ ريىٙ ا٣ٔخٗٚ أػ٘خء 

ُِظَؿٔش حٌُحط٤ش ك٢ أىر٘خ حُلي٣غ إٔ ٓـَٟ ٌٛح حُلٖ ك٢ ػوخكظ٘خ حُؼَر٤ش »ىٍحٓظٚ 

                                                                 
 .9المصدر نفسو ص .117
 .7ػ ص 1988ػ دار الثقافة والنشر لمتوزيع ػ القاىرة « الجدؿ والقص في النثر العباسي»التطاوؼ، عبد هللا:  .118
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٣ٖ طَؿٔٞح ٍٓٞٛٞ ٫ ٠٘٣ذ، ٤ُْٝ ٛل٤لخ  ٓخ ٣ظٞٛٔٚ رؼ٠ْٜ ٖٓ إٔ حٌُ

«٧ٗلْٜٔ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ًخٗٞح ٓوِي٣ٖ ُِـَر٤٤ٖ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ
(668)

. 

ؿيح حُٔؼخ٢ِٓ ٓيحكؼخ  ػٖ أٛخُش ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ حٍُٔٞٝع حَُٔى١، كخٗظوي 

آٍحء حُٔٔظَ٘ه٤ٖ أٓؼخٍ كَحِٗ ٍُٝٗظخٍ ًٝخٍٍ رًَِٖٝٔ، ٖٝٓ حكظٌحْٛ أٓؼخٍ 

(، ًٔخ حٗظوي حُٔؼخ٢ِٓ ٗوخىح  6811« )حُظَؿٔش حُ٘و٤ٜش»ٗٞه٢ ٤ٟق ك٢ ًظخرٚ 

(، ٢ٛٝ، رَأ٣ٚ، 6811« )كٖ ح٤َُٔس»ٖٓٔ ٓزوٞٙ أٓؼخٍ اكٔخٕ ػزخّ ك٢ ًظخرٚ 

ُْ طَْٓ حُو٢ حُز٤خ٢ٗ ُظطٍٞ ح٤َُٔس رخ٩ٟخكش ا٠ُ اؿلخُٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ »ىٍحٓش 

«حُ٘ٔخًؽ حُٜخٓش
(621)

. 

ٍ أٟٝق حُٔؼخ٢ِٓ رؼٞ ٬ٓٓق ططٍٞ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢، كؤٗخ

، ٧ٕ «طَؿٔش»أٓزن ٖٓ حٓظويحْٜٓ ٌُِٔش « ٤َٓس»ا٠ُ إٔ حٓظويحّ حُؼَد ٌُِٔش 

ٛـ(، ؿ٤َ إٔ  121ٛٞ ٣خهٞص حُل١ٞٔ )ص « طَؿٔش»أٍٝ ٖٓ حٓظويّ ًِٔش 

ك٤ِٜش حُٔؼخ٢ِٓ ٖٓ رلؼٚ ُْ طٌٖ رخُ٘ؤٝ ح١ٌُ ١ٔق ا٤ُٚ ٗلٔٚ، ٓٞحء ك٢ حُظَٞٛ 

خٍٓش حُؼَد ٌُظخرش ح٤َُٔس ا٠ُ طؼ٣َق ؿخٓغ ٓخٗغ ٤َُِٔس حٌُحط٤ش، أٝ ك٢ كيٝى ٓٔ

طؼ٤ْٔ ٫ »حٌُحط٤ش، ٝك٤ٜخ رؼٞ حُظؤػ٤َ حُلخ٢ٍٓ ٝح٤ُٞٗخ٢ٗ حُٔزٌَ ػ٠ِ إٔ ًُي 

٣ئ٣يٙ ى٤َُ ه١ٞ، كخ٤َُٔ حٌُحط٤ش هي طؼيىص ٓ٘خٛـٜخ رؼي ًُي، ٝطزخ٣٘ض أؿَحٟٜخ 

ٝؿخ٣ظٜخ، كٜٔ٘خ ٓخ ًظذ ٫ؿظَحٍ )؟!( ح٣ًٌَُخص حٓظٔظخػخ  رخٓظل٠خٍ حُٔخ٢ٟ، 

٬ػظزخٍ، ٜٝٓ٘خ ٓخ ًظذ ُِظط٤َٜ ٝحُظولق ٖٓ ػٍٞس ٝحٗلؼخٍ، ٜٝٓ٘خ ٜٝٓ٘خ ٓخ ًظذ ُ

ٓخ ًظذ ُِظليع ر٘ؼٔش هللا ٌَٝٗٙ ػ٠ِ ٓ٘٘ٚ ًٔخ... ك٢ ٤َٓس ػزي حُٞٛخد 

«حُ٘ؼَح٢ٗ
(626)

. 

ٍرٔخ ًخٕ ًظخد حُٔؼخ٢ِٓ ٛٞ ح٧ٝٓغ حٓظوٜخء ٤َُِٔس حٌُحط٤ش ك٢ حُظَحع، 

ًخ٤َُٔ ك٢ ا١خٍ حُظ٣ٌٖٞ ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٤َُٔس حُٔـٍٔٞس أٝ حُزؼ٤يس ػٖ ح٧ٟٞحء، 

حُل١ٌَ ٝحُ٘ظخؽ حُؼ٢ِٔ )٤َٓ حُؼِٔخء(، ٤َٓٝ ح٩كٔخّ رخٌُحص اُحء حٌُٕٞ )٤َٓ 

حُٔظٜٞكش(، ٤َٓٝ ح٫ػظَحكخص، ٤َٓٝ ٍٛٞ حٌُحص ِٓظلٔش ٓغ ح٥ه٣َٖ، ًخ٤َُٔس 

حُٔئ٣ي٣ش ًٌَٝٓحص ح٤ٓ٧َ ػزي هللا رٖ ١َ٣ُ، ٤َٓٝس ػٔخٍس ح٢٘ٔ٤ُ، ٍٝكِش حرٖ 

خ٢ِٓ ػ٘خَٛ حُلٖ حُو٢ٜٜ ك٢ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش حٍُٔٞٝػش، هِيٕٝ. ػْ ٓلٚ حُٔؼ

رؤىٝحطٚ حُ٘وي٣ش حُظو٤ِي٣ش، ٝحػظٔخىح  ػ٠ِ ٓظٞحطَ حُوٍٞ ُ٘وخى ٓخرو٤ٖ ٓؼَ اكٔخٕ 

ػزخّ، ح١ٌُ ٝؿٚ ا٤ُٚ ك٢ ٓويٓظٚ، ٗويح  هخ٤ٓخ ، ر٤٘ٔخ أػخى رؼٞ آٍحثٚ حُ٘وي٣ش 

ِـ٣ٞش حُٞٛل٤ش ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ(، ٗخ٤ٛي ػٖ ؿِزش حُيٍحٓش حُ 241)حٗظَ ٙ 

٧ٓخ٤ُذ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش، ؿخك٬  ٜٓطِلخص ٗوي ح٤َُٔس ًخَُٔى ٝحُلٌخث٤ش ٝٓٞحٙ، 
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ٓئػَح  حُظؼخَٓ ٓغ أىٝحص حُ٘وي حُظو٤ِي١، ًظو٢ٜ حُي٫ُش ٝحُيٝحكغ ٝحُـخ٣خص، 

ٝحٌُ٘ق ػٖ أػَ حٍُٞحػش ٝحُز٤جش ٝحُٜيم ٝحَُٜحكش ٝط٣َٜٞ حَُٜحع ٝحُز٘خء 

 رؼزخٍحص ػخٓش.

خثن حُؼطخٍ )٣ٍٞٓش( ًظخرخ  ًز٤َح  ػٖ ح٤َُٔس ك٢ ؿِأ٣ٖ، ػْ ٟٝؼض ٜٓخ ك

(، 6881« )ح٤َُٔس حُل٤٘ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ كظ٠ أٝحثَ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص»ح٧ٍٝ 

(. 6889« )كٖ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ كظ٠ أٝحثَ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص»ٝحُؼخ٢ٗ 

، كؼَكض ٝهي كؼِض حُؼطخٍ، ٓؼَ رو٤ش ىح٢ٍٓ ح٤َُٔس حُل٤٘ش ٝح٤َُٔس حٌُحط٤ش

رخ٤َُٔس، ٝطظزؼض ٗ٘ٞثٜخ ك٢ حُـَد ٝػ٘ي حُؼَد، ٝىٝحكغ ًظخرظٜخ ػ٘ي حُؼَد، 

ٝحٍطزخ١ ًُي ر٤َٔس حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ )ٙ(، ٝأٗٞحع ح٤َُٔس حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش، 

ٝٓٞحُٗش ر٤ٖ ح٤َُٔس حُؼَر٤ش ٝحُـَر٤ش، ٝح٧ٓزخد حُظ٢ أىص ا٠ُ طؤه٤َ ظٍٜٞ 

٘ؤطٜخ ٝأْٛ ح٤َُٔ حُل٤٘ش، ٝٓ٘خه٘ظٜخ ٖٓ ح٤َُٔس حُل٤٘ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٝٗ

ؿٞحٗزٜخ حُٔوظِلش ٝطل٤ِِٜخ طل٬٤ِ  ٗوي٣خ . ٝىٍٓض ك٢ حٌُظخد حُؼخ٢ٗ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش، 

ٝح٤َُٔس حٌُحط٤ش حُؼَر٤ش ٝٗ٘ؤطٜخ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٝأْٛ ح٤َُٔ حٌُحط٤ش 

١َ َٝٓحى ػ٘ي ١ٚ ك٤ٖٔ ٤ٓٝوخث٤َ ٗؼ٤ٔش ًٝخظْ حُيحؿٔظخ٢ٗ ٠ِٔٓٝ حُللخٍ حٌُِر

حُٔزخػ٢، ٝحُوٜخثٚ حُل٤٘ش. إ ًظخد حُؼطخٍ رـِأ٣ٚ ٛٞ ح٧ٝك٠ ٝح٧َٗٔ كظ٠ 

 ٝهض ٛيٍٝٙ، ٣ٝظ٤ِٔ ػٖ ٓٞحٙ رظل٬٤ِطٚ حُل٤٘ش حُـ٤٘ش.

 انؼجبئت وانغشائت: -0-6-0-6

ٝحٛظْ حُزخكؼٕٞ ٝحُ٘وخى حُؼَد رخَُٔى حُؼـخثز٢ ٝحُـَحثز٢ رٌحطٚ أ٠٣خ . إ 

ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حَُٔى٣ش حُظَحػ٤ش، ٌُٖٝ حُظَحع  ػٔش ػـخثز٤ش ٝؿَحثز٤ش ك٢ ًؼ٤َ

حَُٔى١ حُؼَر٢ ػَف أُٞحٗخ  ٖٓ حَُٔى حُؼـخثز٢ ٝحُـَحثز٢ ٓخ طِحٍ ٟٓٞغ 

اىٛخٕ كظ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح، ٢ٛٝ ٓزؼٞػش ك٢ حُٜٔ٘لخص حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش، ٫ٝ ٤ٓٔخ 

حُــَحك٤ش أٝ ٓخ ٣ظَٜ ٜٓ٘خ رؤىد حَُك٬ص. ٝهي أػخى ػيى ٖٓ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ 

( ٤ُٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ 6882« )ػـخثذ حُٜ٘ي»َٗ٘ ٓوظخٍحص ٜٓ٘خ، ٓؼَ  حُؼَد

ًه٤َس حُؼـخثذ حُؼَر٤ش ـ ٤ٓق رٖ »( ُل٢٘ٔ ٣ُ٘ش، 6889ٝ« )ؿـَحك٤ش حُْٞٛ»ٝ

( ُٔؼ٤ي ٣وط٤ٖ. ٝهي ًًَ ٛز١َ كخكع إٔ ًظخد ك٢٘ٔ ٣ُ٘ٚ 6889« )١ً ٣ِٕ

٬ٓ ، ٣ٜ٘ٞ ٖٓ ح٧هخ٤ُْ حُظ٢ حرظيػظٜخ حُٔو٤ِش حُؼَر٤ش. طٜ٘غ ػخُٔخ  ًخ»طؼز٤َ ػٖ 

ػ٘خ٣خ طِي حُٔوظخٍحص حُٔيٛ٘ش، ٤َُى ػٖ حُٔو٤ِش حُؼَر٤ش حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫طٜخٓخص 

«حُظخُٔش حُظ٢ ُلوض رٜخ
(622)

. 
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ٝأٍٝى ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ ك٢ طوي٣ٔٚ ُٔوظخٍحطٚ أٓٔخء رؼٞ حُٜٔ٘لخص حٌُؼ٤َس ك٢ 

ػـخثذ حُٔوِٞهخص ٝؿَحثذ »ٌٛح حُٔـخٍ، ٝكون رؼ٠ٜخ، َٝٗ٘ ٓؼَ 

 .٢6899 ك٢ ػخّ ُِو٣ِٝ٘« حُٔٞؿٞىحص

 األسطىسح: -0-6-0-9

ٝهي حٗظيص حُؼ٣ِٔش ُزلغ ح٧ٓطٍٞس طخ٤ُش ُؼ٤ِٔخص ٝػ٢ حُظَحع حَُٔى١ 

حُ٘ؼز٢ ٝح٧ىر٢، ٝٓظيحهِش ٓؼٜخ، ٫ًظ٘خٙ آكخهٜخ ك٢ ح٤ٌُ٘ٛش حُؼَر٤ش ٖٓ ؿٜش، 

ٝطؼ٤َٔح  ٩ٌٓخٗخطٜخ حَُٔى٣ش ٖٓ ؿٜش أهَٟ. ٝػٔش أرلخع ٝىٍحٓخص ًؼ٤َس كخُٝض 

ي ح٧ٓط١ٍٞ ك٢ حٌُٔٞٗخص حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش ٝحٓظيحىٛخ حُٔٔظَٔ ح٩كخ١ش رخُزؼ

 :َ ك٢ »ٝحَُحٖٛ، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ح٧ػٔخٍ حُظخ٤ُش ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ٫ حُلٜ

( ُٔلٔٞى ٤ِْٓ حُلٞص )كِٔط٤ٖ(، 6819« )٣َ١ن ح٤ُٔظُٞٞؿ٤خ ػ٘ي حُؼَد

( ُـٞحى ػ٢ِ )حُؼَحم(، 6891« )حُٔلَٜ ك٢ طخ٣ٍن حُؼَد هزَ ح٬ٓ٩ّ»ٝ

( ُلخَٟ ػزي حُٞحكي ػ٢ِ )حُؼَحم(، 6891« )حُطٞكخٕ ك٢ حَُٔحؿغ حُٔٔٔخ٣ٍش»ٝ

( ُلَحّ حُٔٞحف 6891« )ٓـخَٓس حُؼوَ ح٠ُٝ٧: ىٍحٓش ك٢ ح٧ٓطٍٞس»ٝ

َ: ىٍحٓش ك٠خ٣ٍش ٓوخٍٗش»)٣ٍٞٓش(، ٝ ( ٧كٔي ًٔخٍ ٢ًُ 6898« )ح٧ٓخ٤١

(، ( ١ٌَُ٘ دمحم ػ٤خى )6898َٜٓ« )حُزطَ ك٢ ح٧ىد ٝح٧ٓخ٤١َ»)َٜٓ(، ٝ

٬ٓكْ ٝأٓخ٤١َ ٖٓ ح٧ىد »(، 6891ٝ« )٬ٓكْ ٝأٓخ٤١َ ٖٓ أٝؿخ٣ٍض»ٝ

« ٖٓ ح٧ٓخ٤١َ حُؼَر٤ش ٝحُوَحكخص»( ٤ٗ٧ْ ك٣َلش )ُز٘خٕ(، 6898ٝ« )حُٔخ٢ٓ

( ُؼ٢ِ حُو٤ْ 6898« )آزَح٣ٍٞ١ش ار٬»( ُٜٔطل٠ حُـُٞٝ )ُز٘خٕ(، 6891ٝ)

لئحى َٓػ٢ ( 6898ُ« )حُٞػ٢ حُـٔخ٢ُ ػ٘ي حُؼَد هزَ ح٬ٓ٩ّ»)٣ٍٞٓش(، ٝ

( ُل٤ٖٔ حُلخؽ كٖٔ 6899« )ح٧ٓطٍٞس ػ٘ي حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش»)٣ٍٞٓش(، ٝ

حُؼ٘ق ٝحُٔويّ »( 6882ٝ« )ح٬ٓ٩ّ ِٝٓلٔش حُوِن ٝح٧ٓطٍٞس»)ُز٘خٕ(، ٝ

( ُظ٢ًَ ػ٢ِ حَُر٤ؼٞ )٣ٍٞٓش(، 6884« )ٝحُـْ٘ ك٢ ح٤ُٔظُٞٞؿ٤خ ح٤ٓ٬ٓ٩ش

( ُٔلٔي ػـ٤٘ش 6884« )ٓٞٓٞػش أٓخ٤١َ حُؼَد ػٖ حُـخ٤ِٛش ٝى٫٫طٜخ»ٝ

 )طْٞٗ(.. حُن.

ًخٕ ه٤َِ أكٔي ه٤َِ ٖٓ أٝحثَ حُٔل٣ٌَٖ حُؼَد ح٣ٌُٖ ١َكٞح أٓجِش 

٠ٕٓٔٞ ح٧ٓطٍٞس ك٢ حُلٌَ »ح٧ٓطٍٞس ػ٠ِ حُؼوخكش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ك٢ ًظخرٚ 

(. ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طؤػَٙ حُٞحٟق رؤكٌخٍ ػخُْ ح٩ٗخٓش حُز١ٞ٤٘ 6899« )حُؼَر٢

بٗٚ ْٓ ػيىح  ٖٓ حُو٠خ٣خ حَُحٛ٘ش كٍٞ ك٠ٍٞ حُٔؼَٝف ٤ُل٢ ٗظَحّٝ، ك

ح٧ٓطٍٞس ك٢ ٤ٔٗؾ حُظؼز٤َ حُ٘ؼز٢ ٝحُِٔٞى ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، ػ٠ِ إٔ 

طٌَ٘ ؿِءح  ٜٓٔخ  ٖٓ حُز٤٘ش ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش ُِٔـظٔغ ٣ٌٜٔ٘خ ٖٓ »ح٧ٓطٍٞس، رؼي ًُي 

«إٔ طـ٤َ أٝ طئهَ حُٔـظٔغ كٔذ ٓٞهؼٜخ ٖٓ ر٤٘ظٚ حُلظ٤ٔش
(629)

كئحى كٔذ طوي٣ْ  
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ٗخ٤ٖٛ ٌُِظخد، ٝٓخ ٣ؼ٤٘٘خ ٛٞ حٍط٤خى ه٤َِ أكٔي ه٤َِ ُٔ٘خ١ن رلغ رٌَ، ٫ٝ 

٤ٓٔخ ىٍحٓظٚ ٨ُٓطٍٞس رٞٛلٜخ كِٔلش حُؼَد ح٠ُٝ٧، ٖٓ ه٬ٍ أٓط٣ٍٞظ٤ٖ 

َُِٔٔٔ »، ٝٓظخرؼظٚ «حٍّ ًحص حُؼٔخى»، ٝ«ٗخهش هللا»ػَر٤ظ٤ٖ َٛف ٛٔخ 

َ حُؼٍٜٞ ح٧ٓخ٤١َ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحَُ٘ه٤ش ح١ٌُ ظَ ٣ظٌٍَ كظ٠ أٝحه

«حُٞٓط٠
(624)

. 

ٝػٔش ٍأ١ هخرَ ُِ٘وخٕ كٍٞ حُظـخٍس ٓلٍٞح  ٬ُكظلخ٤ُش حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش، ٓٔخ 

ٖ: ٍكِش »٤ٌٕٓٞ ٓؼخٍ أرلخع طخ٤ُش ٓؼَ رلغ كٌظٍٞ ٓلخد )ُز٘خٕ(  ا٬٣ف ه٣َ

(، ٝرَٖٛ ه٤َِ ػٖ ٗظَطٚ رظو٤ٜٚ حُلَٜ ح١٧ٍٞ 6882« )حُ٘ظخء ٝح٤ُٜق

، ٢ٛٝ ٗظَس ٫ طوِٞ «س ك٢ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش٧ٓط٣ٍٞش حُـْ٘ ٝحُظـخٍ»ٖٓ ًظخرٚ 

 ٖٓ آػخٍ حُٔؼخهلش رخُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُل٘طِس ٝحُـَحثز٤ش.

ٝطلظَ أرلخع كخَٟ ػزي حُٞحكي ػ٢ِ )حُؼَحم( أ٤ٔٛش هخٛش ك٢ حٌُ٘ق 

« حُطٞكخٕ ك٢ حَُٔحؿغ حُٔٔٔخ٣ٍش»ػٖ حَُٔى ح٧ٓط١ٍٞ حُوي٣ْ، ًٔخ ك٢ ًظخرٚ 

ش ػٖ هٜش حُطٞكخٕ، ٫ طٔـَ كو٢ (، ٣ٝويّ ك٤ٚ ٜٗٞٛخ  أىر٤ش َٝٓى6891٣)

طلخ٤َٛ ٝحك٤ش ػٖ ٌٛٙ حٌُخٍػش حَُٔٝػش حُظ٢ طؼَٝ ُٜخ حُـْ٘ حُز١َ٘ ك٢ »

هي٣ْ حُِٓخٕ، ٝاٗٔخ ٧ٜٗخ طلظ١ٞ أ٠٣خ  ـ ٝهخٛش حُ٘ٔوش حُزخر٤ِش ـ ػ٠ِ طلخ٤َٛ 

ىه٤وش ك٢ ؿخ٣ش ح٤ٔٛ٧ش ػٖ ٓؼظويحص ح٤٣َُٖٓٞٔ ٝحُزخر٤٤ِٖ روٜٞٙ هِن 

«ح٩ٗٔخٕ
(621)

. 

َٓٞٓ أٓطٍٞس »٢ ؿٜٞىٙ رؼي هَحرش ػوي٣ٖ ٖٓ حُِٖٓ، ك٢ ًظخرٚ ٝطخرغ ػِ

(، ٣ٝل١ٞ حٌُظخد آهَ ٓخ حٓظـي ك٢ كوَ حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش 6889« )ِٝٓلٔش

حُٔٔٔخ٣ٍش حُظ٢ ىٝٗض رخ٣َُٓٞٔش ٝح٧ىر٤ش/ حُزخر٤ِش. ٣ٝئًي ك٢ ًظخرٚ إٔ ٗظَس 

ح َٟرخ  ط٣َ٘خ إٔ ح٤٣َُٖٓٞٔ ُْ ٣ظًَٞ»٣َٓؼش ػ٠ِ طلخ٤َٛ ٓلظ٣ٞخص ٌٛح حُزلغ 

ٙ: حُِٔلٔش ٝح٧ٓطٍٞس، أىد حُلٌٔش ٝأىد حُٔو٣َش،  ٖٓ َٟٝد ح٧ىد ا٫ ١َهٞ

ًٔخ أْٜٗ أُلٞح ك٢ حُـٍِ، ًٝظزٞح حُظَحط٤َ ٝحُِٜٞحص ُظٔـ٤ي آُٜظْٜ، ٝٗظٔٞح 

«هٜخثي ك٢ ٍػخء ٣ًْٜٝ ٝأػِحثْٜ، ٝك٢ ٍػخء ٓيْٜٗ
(621)

. 

ح٧ٓطٍٞس ػ٘ي حُؼَد ك٢ »٣ٝئَٗ ًظخد ك٤ٖٔ حُلخؽ كٖٔ )ُز٘خٕ( 

( ا٠ُ آكخم حُزلغ حُؼَر٢ ػٖ ح٧ٓخ٤١َ حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش، 6899« )حُـخ٤ِٛش
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طط٣َٞح  ُ٘ـَ رخكؼ٤ٖ ٓخرو٤ٖ أَٗٗخ ا٠ُ أرَُْٛ، ك٤وٜٚ ك٬ٜ  ُظؼ٣َق 

ح٧ٓطٍٞس ٝٗ٘ؤطٜخ، ٝك٫ٜٞ  ٨ُٓخ٤١َ ح٫ؿظٔخػ٤ش، حُل٤خط٤ش ٝحُو٤خ٤ُش، ٝح٧ٓخ٤١َ 

طل٤ِٜٚ ١٨ُٞحٍ حُظ٢ َٓص رٜخ حُي٤٘٣ش، حُؼزخىحص حُٔوظِلش ٝػزخىس ح٧ٛ٘خّ. ٖٝٓ 

ٖ: ػزخىس ح٧ٗوخٙ، ػزخىس حُـٖ، طٌَ٘ حُـٖ، ػزخىس  حُ٘ؼٞد حُزيحث٤ش، ٣ًٌَ كٔ

ح٬ُٔثٌش، ػزخىس حَُٝف، ػزخىس حُْ٘ٔ، ػزخىس حُؤَ، ػزخىس حُ٘خٍ، ػزخىس ح٧ٗـخٍ، 

ػزخىس حٌُٞحًذ
(629)

. 

 ُٔلٔي ػـ٤٘ش« ٓٞٓٞػش أٓخ٤١َ حُؼَد ػٖ حُـخ٤ِٛش ٝى٫٫طٜخ»ؿ٤َ إٔ 

٢ٛ ح٧ٝك٠ ك٢ رخرٜخ، اكخ١ش ٗخِٓش رٟٔٞٞػٜخ: ٓيهَ ا٠ُ ح٧ٓخ٤١َ، أٓخ٤١َ 

حُوِن ٝح٧ٍٛٞ، أٓخ٤١َ حٌُٞحًذ، أٓخ٤١َ حُٔظخَٛ حُطز٤ؼ٤ش، أٓخ٤١َ حٌُخث٘خص 

ح٬َُٓث٤ش، أٓخ٤١َ حُزطُٞش ٝحُٔئٓٔخص ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٤ِٔٓحص حٌُٕٞ ح٧ٓط١ٍٞ 

ٓط١ٍٞ حُؼَر٢، كؼٔش ػ٘ي حُؼَد ٝى٫٫طٚ. ٫ٝ ٣ٔخ١ٍ أكي ك٢ حُؼَحء ح٧

طؼ٣َلخص ٌَُ ٗٞع، ٝطل٣َؼخص ٌُٜٙ حُظل٣َؼخص، ٝٓؤًًَ ًٗٔٞؿخ  ٖٓ أٓخ٤١َ 

 حُٔظخَٛ حُطز٤ؼ٤ش، ك٢ٜ طل١ٞ ح٧ٗٞحع حَُث٤ٔش حُظخ٤ُش:

 ح٧ٓخ٤١َ ًحص حُِٜش رخُظَرش ٝحُلـخٍس ٝحُـزخٍ. 

 ح٧ٓخ٤١َ ًحص حُِٜش رخُٔخء ٝح٥رخٍ ٝٓ٘خرغ ح٤ُٔخٙ.

 ٘خٍ.ح٧ٓخ٤١َ ًحص حُِٜش رخُ

 ح٧ٓخ٤١َ ًحص حُِٜش رخُ٘ـَ ٝحُ٘زخص.

 ح٧ٓخ٤١َ ًحص حُِٜش رخُٜٞحء ٝح٣َُق.

 أٓخ٤١َ حُل٤ٞحٕ.

 ح٧ٓخ٤١َ ًحص حُِٜش رخُل٤ٞحٗخص حُٞك٤٘ش.

 طوي٣ْ حُل٤ش ـ حُـخٕ.

 حُط٤َ ك٢ ح٧ٓخ٤١َ.

 ك٤ٞحٗخص أٓط٣ٍٞش.
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:ْ  أٓخ حُ٘ٞع حُلَػ٢ ح٧ه٤َ، ك٠٤

 حُٜخٓش.

 أٓطٍٞس حُؼ٘وخء.

 رٖ ٓ٘خٕ حُؼز٢ٔ. حُؼ٘وخء ٝهخُي

 حُؼ٘وخء ٝك٘ظِش رٖ ٛلٞحٕ.

 حُؼ٘وخء ٝحُزّٞ ٤ِٓٝٔخٕ ك٢ هٜش ٣ٍِٓش.

حُزَحم
(629)

. 

اٗٚ رلغ ٝحٓغ ٝػ٤ٔن ػٖ حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُؼَر٢، ٝٛٞ ٗي٣ي حُؼَحء، 

ك٢ ط٘ٞػٚ ٝطؼيى ى٫٫طٚ. ٛل٤ق أٗ٘خ ػَٟ٘خ ٧ٌٗخٍ ٖٓ حُظَحع ح٧ىر٢ حُ٘ؼز٢، 

٢ٛ ك٢ أٓخّ ططٍٞ حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش ٌُٖٝ ٌٛٙ ح٧ٌٗخٍ ؿ٤ٔؼٜخ َٓى٣ش، ٝ

ٌَ ػٖ  ( 6886« )حُظَحع حُو٢ٜٜ ػ٘ي حُؼَد»حُوي٣ٔش، ًٝخٕ ظَٜ ًظخٌد ٗخٓ

ُٔئُلٚ ٜٓطل٠ ػزيحُ٘خك٢ ح١ٍُٞ٘ )َٜٓ( ٣َٟ ك٤ٚ إٔ ٌٛح حُظَحع ٓٔظي 

رـٌٍٝٙ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝٓٔظي ك٢ حُؼٍٜٞ ح٧ىر٤ش ًِٜخ، ؿ٤َ أٗٚ ٫ ٤٠٣ق 

ٌٛح حُظَحع، ٧ٗٚ ٓٔزٞم ٝؿ٤َ ىه٤ن. ٖٝٓ حُٔل٤ي إٔ  ٤ٗجخ  ا٠ُ ؿٜٞى حُزلغ ػٖ

٤َ٘ٗ ا٠ُ إٔ حُـَر٤٤ٖ أٗلْٜٔ ٛخٍٝح ٣ؼظَكٕٞ رو٤ٔش ٌٛح حُظَحع ٝطؤػ٤َٙ ػ٠ِ 

حُٔخ٢ٟ حُٔ٘ظَى ر٤ٖ حُؼَد »طَحع ح٩ٗٔخ٤ٗش ػٔٞٓخ ، ًٔخ ك٢ ًظخد ح.ٍ. ٍح٬٤ٗ 

حرَح٤ْٛ  ٝهخٓض رظَؿٔظٚ ٗز٤ِش -6891« )ٝحُـَد: أٍٛٞ ح٥ىحد حُ٘ؼز٤ش حُـَر٤ش

 (.6888ػخّ 

 تأصُم انُقذ انقصصٍ وانشوائٍ: -0-9

ُْ طزيأ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٖٓ كَحؽ، ُْٝ طظٌٕٞ كـخءس. ٝاًح ًخٗض ح٫طـخٛخص 

حُـي٣يس ك٢ ؿَٞٛٛخ طؼز٤َح  ػٖ ِٗٝع ػ٢ِٔ ٝٓؼَك٢، ٝطؼز٤َح  ػٖ حُظطِغ ا٠ُ 

ح٫ٗؼطخكش ا٠ُ  حُظلي٣غ، كبٕ ػَ٘حص حُ٘وخى حُٔ٘ظ٣َٖ٘ ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ هي ٓؼِٞح

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٖٓ ه٬ٍ ٓؼ٤ْٜ ا٠ُ طؤ٤َٛ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ١ِزخ  ُِٟٔٞٞػ٤ش 

ٝحُؼِْ ٝحُظو٤ِي٣ش، رٔؼ٠٘ اىٍحؽ حُ٘وي ٟٖٔ طوخ٤ُيٙ ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش، ٝحُظؤ٤َٛ 

٣ؼ٢٘ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ حٓظٜ٘خٝ ح٧ٍٛٞ ٝح٫ٓظَٔحٍ ك٢ حُٔؼ٢ حُٔ٘ظَى 

ٔ٘ل٠ ٗوخىح  أُٔؼ٤٤ٖ ػَكٞح رـٜٞىْٛ ك٢ طؤ٤َٛ ُظلي٣ؼٜخ. ٝهي حهظَص ك٢ ٌٛح حُ

حُ٘وي حُؼَر٢ حُـي٣ي ك٢ ٍكِش حُظلي٣غ حُ٘خثٌش ٝحُٔؼويس، ٫ ط٘ـِْٜ ح٫طـخٛخص 

حُـي٣يس حُٔـخ٤ُش، ٫ٝ ٣ِظِٕٓٞ رٜ٘خؿ٤خطٜخ، ٓئػ٣َٖ طؼ٤َٔ ح٧ٗٔخم حُؼوخك٤ش ٝحُ٘وي٣ش 

٩ىؿخّ ح٫طـخٛخص ٝحُِـ٣ٞش ٓؼَكش ٗوي٣ش أ٤ِٛش، رٔخ ٣ظ٤ق ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ حُٔ٘خم 
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حُـي٣يس ك٢ حػظٔخٍ حُ٘خهي حُؼَر٢ حُلي٣غ رظخ٣ٍوٚ ًٝحطٚ، ٌٝٛح ؿ٢ِ ك٢ أػٔخٍ 

هِيٕٝ حُ٘ٔؼش ٝٓل٢ حُي٣ٖ ٛزل٢ ٝحٗطٕٞ ٓوي٢ٓ )٣ٍٞٓش(، ٝؿزَح ارَح٤ْٛ 

ؿزَح ٠ِٔٓٝ حُو٠َحء حُـ٢ٓٞ٤ ٝاكٔخٕ ػزخّ ٝكٔخّ حُوط٤ذ )كِٔط٤ٖ(، 

خُق )ح٤ُٖٔ(، ٝػزي حُٞحكي ُئُئس )حُؼَحم( ٝه٤ِلش حُظ٢ٔ٤ِ )٤ُز٤خ(، ٝػزي حُؼ٣ِِ حُٔو

٣ُْٞٝ ػٞٝ ٝؿخ٢ُ ١ٌَٗ ٝػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ ٍٝؿخء حُ٘وخٕ ١ٌَٗٝ ػ٤خى 

ٝػزي حُوخىٍ حُو٢ ٜٝٓطل٠ ٗخٛق ٝكخٍٝم ػزي حُوخىٍ )َٜٓ( ٝٓلٔٞى ١َٗٞٗش 

)طْٞٗ( ٝٓٞحْٛ. ٝحًظل٢ رؼَٝ ٗٔخًؽ طٔؼ٤ِ٤ش ُ٘ـَ رؼٞ ٛئ٫ء حُ٘وخى ُِظي٤َُ 

 ٤َ ٝٗئٝٗٚ ٝٓ٘خك٤ٚ َٝٓح٤ٓٚ.ػ٠ِ ١ز٤ؼش حُظؤٛ

ٝحريأ ٓغ ٜٓطل٠ ٗخٛق، ٝٛٞ ٗخهي ٛخكذ ٓئُلخص ٗظ٣َش ٝططز٤و٤ش ك٢ 

حُ٘وي ٝحُو٠خ٣خ حُ٘وي٣ش، ىػخ ك٤ٜخ ا٠ُ طط٣َٞ حُظَحع حُ٘وي١ رخ٫ٓظلخىس ٖٓ حُٔ٘خٛؾ 

حُلي٣ؼش، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُ٘وي ح٧ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ ك٢ ػ٘خ٣ظٚ رخُٔؼ٠٘ ٝٓؼ٠٘ حُٔؼ٠٘، 

حُٔظؼيىس ُلْٜ حُ٘ٚ، حٗط٬هخ  ٖٓ حُ٘ٚ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧. ٝحٌُ٘ق ػٖ حُٔٔظ٣ٞخص 

ٝهي طٞهلض ػ٘ي  ًظخد ٓزٌَ ُٚ، ٤ٔٛ٧ظٚ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٗوي حُوٜش 

(. اٗٚ ػَٔ ٣ٍخى١ ك٢ حُ٘وي 6811« )ٍِٓ حُطلَ ك٢ أىد حُٔخ٢ُٗ»ٝحَُٝح٣ش، ٛٞ 

ُز٬ؿ٢، ٫ٝ حُلي٣غ ُِوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٫ ٣وطغ ٝٗخثـٚ ٓغ طَحع حُ٘وي حُ٘وي١ ٝح

٣ٔو٢ ػ٠ِ حُ٘ٚ حُٔئػَحص حُوخٍؿ٤ش، رَ ٣زيأ ٖٓ ح٧ػٔخٍ ًحطٜخ رخكؼخ  ػٖ حُزؼي 

ح٥هَ ُِٔؼ٠٘ ك٢ ىٍحٓش هخثٔش ػ٠ِ ٓٔؤُش حَُِٓ ٝح٫ٓظؼخٍس ٝحُٔؼ٠٘ ٝه٤٠ش 

حُظل٤َٔ. ٫ ٣ؼوَ ٗخٛق ٗويٙ رخَُٔحؿغ ٝحُلٞح٢ٗ أٝ حُظ٤ٜٔي حُٜٔ٘ـ٢ أٝ ٓؼخِٟش 

يٍٓش أٝ ٌٓٛذ ٓؼ٤ٖ، ٓٔظؼ٤٘خ  رويٍ ٖٓ حُظؼخ١ق ط٤ٔ٘ذ حٌُخطذ ا٠ُ حطـخٙ أٝ ٓ

ٝحُٔلزش، ٝٓظِٔلخ  رَإ٣ش ٗوي٣ش ٝرآ٤ُخطٚ حُظل٣َ٤ٔش ٝحُ٘خٍكش، طِٔٔخ  ُلٌَس أرؼخى 

حُٔؼ٠٘. اٗٚ ٗوي طؤ٢ِ٣ٝ ٣ٔظويّ ُـش حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢ ٝرؼٞ اؿَحءحطٚ، ٣ٝؼ٤َ ٌٛح 

خ  رٔـخىُش حُ٘ـَ ٓيٟ ٠ٗٞؽ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش. ٝهي أٟٝق ٗخٛق أٗٚ ٤ُْ ٓؼ٤٘

ح٣ٌُٖ أكٔ٘ٞح ا٠ُ أىد حُٔخ٢ُٗ ريٍحٓظْٜ ُٚ، ٝاٗٔخ ػ٘خ٢ٗ إٔ أهيّ طل٤َٔح  أٝ »

هَحءس ٓظ٤ِٔس رٞؿٚ ٓخ ك٤ٔخ أػظوي. ٖٝٓ كن ًَ ًخطذ إٔ ٣وَأ هَحءحص ٓوظِلش، 

ٖٝٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣لَٔ أىرٚ ػ٠ِ ٝؿٞٙ ٓظ٘ٞػش. ٖٝٓ أؿَ ًُي ٝهلض، ك٢ رؼٞ 

َ أٓخ٤ٓش ك٢ كٖ حُوَحءس ٝكْٜ حُٔخ٢ُٗ. ُْ ح٧ك٤خٕ، ػ٘ي أػٔخٍ ٓؼ٤٘ش طؼ٤َ ٓٔخث

٣ٌٖ ٓوٜي١ ـ إً ـ ٛٞ ٓخ ٤ٔٔٗٚ حُظ٤ٌ٘ي، ٝاٗٔخ هٜيص ـ ىحثٔخ  ـ ا٠ُ إٔ أهَأ 

«حُ٘ٚ هَحءس ٓظؼٔوش، أٝ إٔ أرلغ ػٖ حُٔؼ٠٘
(628)

. 

أػِٖ ٗخٛق إٔ ٛيكٚ ٖٓ ٓ٘خه٘ش حُٔخ٢ُٗ ٛٞ هَحءس حُؼَٔ هَحءس طل٤ِ٤ِش ٖٓ 

٠ ػوَ حُٔخ٢ُٗأؿَ حٌُ٘ق ػٖ أؿٞحٍٙ ٝى٫ُظٚ ػِ
(691)

، ٝٛٞ ٫ ٣ؤط٢ حُؼَٔ ٖٓ 
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هخٍؿٚ، رَ ٖٓ ىحهِٚ، ٓوخٍرش ُ٘زٌش ػ٬هخطٚ ك٢ ٓٔظٞحٛخ حُز٢٤ٔ، ٝحُؼ٤ٔن 

حُٔـخ١ُ. ٝؿخُزخ  ٓخ ٣زؼغ ٗخٛق ك٢ ٗويٙ ٝكَس ٓؼَك٤ش هٞحٜٓخ هِحٗش ػوخك٤ش ٣َٜ٘ 

 ٜٓ٘خ حُ٘خهي ٓخ ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓز٤َ حُوٜي ٝػ٠ِ ػَحء حُِـش رخُٔؼ٠٘. ًٔخ ك٢ ٓؼَ ٌٛح

:ّ  حُظلي٣ي حُٜخٍ

ٓوٜي حُٔخهَ إً ٣وظِق ػٖ ٓوخٛي ؿ٤َٙ ٖٓ حٌُظخد. كوخ  إ حٌُظخد »

حُٔخه٣َٖ ٣وظِلٕٞ، ًؼ٤َح ، ك٢ حُِٔحؽ ٝحُظ٘خٍٝ. ٌُٖٝ ٓوٜيْٛ ؿ٤ٔؼخ  ٓوٜي 

«ػ٢ِٔ ٝحكي، ٛٞ حُظؤػ٤َ ك٢ حطـخٙ حُوخ١ٍء ٝحػظوخىحطٚ أٝ أكؼخُٚ
(696)

. 

ص حُ٘وي حُـي٣ي، ٝطظ٠ق ُـش ٗخٛق ك٢ حٓظؼٔخُٚ حُٔليى ُٜٔطِلخ

ٚ: حُ٘ظخّ ٝحُظـَرش حُلَى٣ش، حُظٞطَ ٝحُٔلخٍهش  حُٟٔٞٞػ٢ ك٢ ػ٘ٞحٗخص كٍٜٞ ًظخر

ك٢ طـَرش حُل٘خٕ، حُلذ ٝٓؼ٠٘ حُؼوخكش، حُٔٞص: ٍِٓ حُؼٞىس ا٠ُ حُطلُٞش، أرؼخى 

كٌَس حُٔٞص، حُٔؼَكش ٝحُظؼخ١ق، ٓظخػذ حُط٣َن ا٠ُ حُلٖ، حُٔخ٢ُٗ حُ٘خهي 

ؿ٤َ إٔ ٗخٛق أه٠غ ٌٛٙ حُٜٔطِلخص ُٜٞؿٚ ٬ٌ٘ٓٝص ك٘ٚ، ٍِٓ حُطلَ. 

حُوخٙ رٔخ ٣ـؼَ هَحءطٚ ٗي٣يس حُـخًر٤ش ٝحُؼَحء، ٝرٔخ ٣ٔخػي ػ٠ِ اىؿخّ ٗويٙ ك٢ 

ؿٜٞى ؿ٤ِٚ حُظؤ٤ِ٤ٛش. ٣ٝل٤ي ٓؼَ ٌٛح حَُأ١ إٔ حُ٘خهي ٫ ٣ظؤػَ رخطـخٙ ٓليى، أٝ 

 ٣ٌٕٞ أ٤ٓ٘خ  ُٚ.

ح٧ىد ٟٝٝغ كٔخّ حُوط٤ذ ٓئُلخص ٗوي٣ش ًؼ٤َس ك٢ ٗظ٣َش ح٧ىد ٝ

حُٔوخٍٕ ٝح٧ىد ح٧ٍٝٝر٢، ٝٗوي حُ٘وي، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ػ٬ػش ًظذ ك٢ ٗوي حَُٝح٣ش 

ٝحُوٜش، ٢ٛ ػ٬ٓخص ك٢ ٤َٔٓس حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ػ٠ِ طؤ٤َٛ حُ٘وي 

ٓزَ حُٔئػَحص »حُٔوٜٚ ٌُٜٙ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش حُلي٣ؼش، ٝحٌُظذ حُؼ٬ػش، ٢ٛ 

حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش ك٢ »(، 6899ٝ« )حُلي٣ؼشح٧ؿ٘ز٤ش ٝأٌٗخُٜخ ك٢ حُوٜش ح٣ٍُٞٔش 

حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ ٣ٍٞٓش: ط٠خ٣ٍْ »(، 6891ٝ« )َٓكِش حُٜ٘ٞٝ

(. ٝهي ٠ٔٓ حُوط٤ذ ٜٓ٘ـٚ طٌخ٤ِٓخ  ؿي٣يح ، ٣ٔظ٘ي ا٠ُ 6892« )ٝحٗؼطخكخص

اٗـخُحص حُ٘وي ح٧ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ حُـي٣ي، ؿ٤َ أٗٚ ٣٘ي حًَُخد ا٠ُ ٜٓ٘ـٚ حُوخٙ 

وي١ ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٠ِ حُظل٤َِ ٝحُظل٤َٔ ٝحُظو٤٤ْ هَِ طلخػَ ٌٓٞٗخص ٗـِٚ حُ٘

ٝحُظٌٝم ٝح٫ٗظوخث٤ش
(692)

، َٝٓحػخس هٜخثٚ حُـْ٘ ح٧ىر٢ حُٔ٘وٞى ك٢ ك٤٘ظٚ 

ٝٗظخٓٚ حُيحه٢ِ ٝحٗظٔخثٚ ا٠ُ ٗٔن ػوخك٢ طخ٣ٍو٢، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ا٠٣خكخطٚ 

حُٔٔزوش ُٜٔطِلخطٚ ٜٝٓ٘ـٚ ٝأٛيحف ىٍحٓظٚ، كٜٞ ٓظٌٖٔ ٖٓ آ٤ُخطٚ حُ٘وي٣ش، 

ُلٌَ ٗوي١ ٓظٞحَٛ ٓغ أٍٛٞ حُ٘وي حُؼَر٢ ٝحٓظَٔح٣ٍظٚ، رخُويٍ ٗلٔٚ ٝٓظِٔي 

ح١ٌُ ٣ظلخػَ ك٤ٚ ٓغ حُظَحع حُ٘وي١ حُؼخ٢ُٔ، ٍٝرٔخ ٌُٜح حُٔزذ ًخٗض ىٍحٓظٚ 
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أٓخّ ٗخهي ٓؼ٢٘ رخ٣ُٜٞش « حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش»حُ٘وي٣ش ح٠ُٝ٧ حُٔؼظزَس رلؼخ  ك٢ 

ي ح٤ٛ٧َ ح١ٌُ ٣ٔظـ٤ذ ُطز٤ؼش حُؼوخك٤ش ٧ىرٚ ُٝ٘ويٙ حُؼَر٤٤ٖ. اٗٚ ُٓٞغ رخُ٘و

ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش، ٣ٝلخكع ػ٠ِ ٓل٤ِظٚ ٝٛٞ ٣ظلَى ك٢ ك٠خء ح٩ٗـخُ 

حُ٘وي١ حُؼخ٢ُٔ حُلي٣غ. ٬ُ٘ٝكع ٤ٗجخ  ٖٓ ىهظٚ ٝكيٝىٙ حُٜخٍٓش ُٝـظٚ حُ٘وي٣ش 

 حُٜخك٤ش: 

رخُ٘ٔزش ُِٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش، ٣ؼ٠٘ حُزلغ حُلخ٢ُ ربرَحُ حُٔئػَحص »

َٗس ٝحُظ٤ًَِ ػ٠ِ ىٍحٓظٚ حٌَُ٘ ح١ٌُ حطوٌطٚ ك٢ حُوٜش ح٣ٍُٞٔش حُو٤ٜٜش حُٔزخ

حُلي٣ؼش، ٓغ اظٜخٍ حُٔئػَحص ح٧هَٟ حُل٣ٌَش حُل٤٘ش رٔويحٍ ٓخ ٣ٌٕٞ ُٜخ ٖٓ ػ٬هش 

رخُٟٔٞٞع حُٔيٍّٝ. أٓخ حُٔويٓخص حُط٣ِٞش ػٖ طؤػ٤َ حُـَد ك٢ حَُ٘م، ٝػٖ 

، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طخ٣ٍن ػَٜ ح٠ُٜ٘ش، ٝػٖ حُظؤػ٤َحص حُؼوخثي٣ش، كظِي أٍٓٞ

أ٤ٔٛظٜخ ك٢ رلغ ًخُزلغ ح١ٌُ أهيٓٚ، طيهَ ك٢ ٗطخم حهظٜخٙ رخكؼ٤ٖ ٖٓ ٗٞع 

آهَ. ٖٝٓ ٝحهغ حُيٍحٓخص ح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش حُظ٢ هَأطٜخ ٣و٤َ ا٢ُ إٔ حُزخكغ ح٧ىر٢ 

٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؼط٢ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ ح٧ٍٓٞ ا٫ آٍحء ًحص ١خرغ ػخّ ٖٓ ؿٜش، ٖٝٓ 

م ٍٝحء ٓؼَ ٌٛٙ حُزلٞع ٝحُظ٤ًَِ ػ٤ِٜخ أًؼَ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش ٛ٘خى هطَ ح٫ِٗ٫

«حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُظخَٛس حُ٘ٞػ٤ش حُٔيٍٝٓش
(699)

. 

ٖٝٓ حُٔؤٍٓٞ أ٫ ٣ٞك٢ ًًَ ٛئ٫ء حُٔئ٤ِٖٛ رؤْٜٗ ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ حطـخٙ ٝحكي، 

كْٜ ٣ظلوٕٞ ك٢ ح٫ٗظـخٍ ػ٠ِ حُظؤ٤َٛ، ٣ٝوظِلٕٞ ك٢ ٓ٘خٛـْٜ ٣ٝظلخٝطٕٞ ك٢ 

 ٝ ًحى.طٔؼِْٜ أٝ طٔؼ٤ِْٜ ٌُٜح حُٜٔ٘ؾ أ

ٜٓي حُوط٤ذ ُ٘٘ؤس حُوٜش ح٣ٍُٞٔش حُلي٣ؼش ٝططٍٞٛخ ك٢ ا١خٍ حُوٜش 

حُؼَر٤ش، ٝأؿخد ػٖ أٓجِش حُظطٍٞحص حُؼوخك٤ش ٝحُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ حَُٔحكَ 

ٍ: حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ) -6811(، حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش )6848-6899حُؼ٬ػش ٌُٜح حُظطٞ

٬ٓق حُوخٛش ُِظ٤خٍ (، ٝطو٠ٜ ح6819ُٔ-6818(، حَُٔكِش حُؼخُؼش )6819

حُٞؿٞى١ ٝأىد ح٤٠ُخع ك٢ حُوٜش ح٣ٍُٞٔش، اً رَُ حُظ٤خٍ ح٧ٍٝ حرظيحء ٖٓ 

حُو٤٘٤ٔٔخص ك٢ حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش، ر٤٘ٔخ ٗخع أىد ح٤٠ُخع ػ٠ِ أه٬ّ حُوٜخ٤ٖٛ 

 ٝحَُٝحث٤٤ٖ ٌٓ٘ أٝحهَ حُو٤٘٤ٔٔخص ك٢ حَُٔكِش حُؼخُؼش.

٬ٍ ٓؼخ٤ُٖ ٓظزخ٤٘٣ٖ ٛٔخ ٝأٍٝى ىٍحٓظ٤ٖ ططز٤و٤ظ٤ٖ ُِٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ٖٓ ه

( ُلَحِٗ 6819« )حُٔلخًٔش»( ُـٍٞؽ ٓخُْ ٓوخٍٗش ٓغ 6819« )ك٢ حُٔ٘ل٠»

( ُٜيه٢ آٔخػ٤َ ٝحُٔئػَحص 6814« )حُؼٜخس»ًخكٌخ، ٝحُٔؼخٍ حُؼخ٢ٗ ٛٞ 

ح٧ؿ٘ز٤ش، ٝهي حهظخٍٛٔخ ٓؼخ٫  ُِظؤػَ حُٔزخَٗ ػ٘ي ؿٍٞؽ ٓخُْ، ٝٓؼخ٫  ٨ُرؼخى 
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ُٔئػَحص كٌَح  ٝكّ٘خ . ٝهي ط٤ِٔ ٗوي حُوط٤ذ، رٞؿٚ ػخّ، حُٔوظِلش حُظ٢ طٔؼِض ك٤ٜخ ح

رظل٤ِِٚ حُؼ٤ٔن ٝطو٤٤ٔٚ حُل٤ٜق ُطز٤ؼش حُؼَٔ ح٧ىر٢ ٫ٝٓظٜيحكٚ حُل١ٌَ، ًٔؼَ 

 :ٚ حُلخًْ ك٢ ٍٝح٣ش ٓخُْ، ًخُوخ٢ٟ ك٢ ٍٝح٣ش ًخكٌخ، ظَ ٓوظل٤خ  ٝٓـ٫ٜٞ ، »هُٞ

ٚ ٝآػخٍٙ، ٫ ُْٝ ٣ٔظطغ أكي إٔ ٣ؼَكٚ أٝ ٣ظَٞٛ ا٤ُٚ، ًٝخٕ ٣ُؼَف رؤػٔخُ

ر٘و٤ٜظٚ، ٝك٢ ٍٝح٣ش ًخكٌخ رٞؿٚ هخٙ طزٌٍ ؿٜٞى ٤٘٠ٓش ُٔؼَكظٚ أٝ حُظَٞٛ 

«ا٤ُٚ، ٝط٘ظ٢ٜ ربهلخم طخّ
(694)

. 

٣ِٝلض حُ٘ظَ ك٢ ٗوي حُوط٤ذ أٗٚ ٫ ٣زظَٔ طل٤ِِٚ، أٝ ٣ٔيٙ ك٤ٔخ ٫ ١خثَ 

ٍٝحءٙ ك٢ حُِـش أٝ اريحء حَُأ١، رَ ٣ـؼَ ٖٓ ٗويٙ ٛٞؿخ  ٌٓؼلخ  ىح٫  ػ٠ِ ١ز٤ؼش 

اٜٗخ ٍٝح٣ش أكٌخٍ، ٫ ٍٝح٣ش «: »حُؼٜخس»ؼَٔ ٝٓؼ٘خٙ، ًٔخ ك٢ طل٤ِِٚ َُٝح٣ش حُ

ٗخّ، ٝكظ٠ ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٤ٌُٔش حُوخُٜش، ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ إ ٛللخص حُٔ٘خه٘ش 

ٝحُظل٤َِ حُل١ٌَ طـِذ ًؼ٤َح  ػ٠ِ ٛللخص حُوٚ، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ طظـِذ حُٔخىس 

ٜخ ٓ٘خكْ آهَ ك٢ حَُٝح٣ش، ٝٛٞ ح٤ُٔخ٤ٓش كـٔخ  ٝػٔوخ  ػ٠ِ ٓخ ٓٞحٛخ. ٝإ ًخٕ ُ

حُٔخىس ح٤ٌُِٔٞؿ٤ش حُظ٢ كٔذ ُٜخ حٌُخطذ كٔخرخ  ًز٤َح  ه٬ٍ حَُٝح٣ش كظ٠ ُ٘لٔذ 

أٗٚ أَٓف ك٤ٜخ آَحكخ  ٫ طلظِٔٚ ٍٝح٣ش ًحص ٟٓٞٞع ٗخَٓ ًٌٜٙ ٓٔخ ٣ـؼَ 

حُلي٣غ ػٖ ٌٛح حُؼَٜ٘ ٣ٌَ٘ ٓٔظوَ ٣ٍَٟٝخ  ػ٘ي حُلي٣غ ػٖ ٗو٤ٜخص 

«حَُٝح٣ش
(691)

. 

ُِي٫ُش ػ٠ِ أٌٗخٍ « حُوٜش»إٔ حُوط٤ذ ٣ٔظؼَٔ ٜٓطِق ٖٓ حُٞحٟق، 

ط٤٤ِٔح  ُٜخ ٖٓ « حُو٤َٜس»حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ ًِٜخ، ٓخ ُْ ٣َىف حُٜٔطِق رٞٛق 

 ًٌُٝي كؼَ ك٢ ًظخر٤ٚ حُظخ٤٤ُٖ.«. حَُٝح٣ش»

حٗطِن حُوط٤ذ ػ٠ِ حُيٝحّ ٖٓ ا٣ٔخٗٚ حُٔطِن رٞكيس حُٔ٘خم حُؼوخك٢ حُؼَر٢، 

، كبٕ أ٣ش ىٍحٓش «ش ح٣ٍُٞٔش ك٢ َٓكِش حُٜ٘ٞٝحَُٝح٣»ٝٛٞ ٓخ أًيٙ ك٢ ًظخرٚ 

اه٤ٔ٤ِش ٫ري ٖٓ إٔ ٣ل٢٠ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ ر٤خٕ ػٔن حَُحرطش ر٤ٖ ح١٩خٍ حُٔل٢ِ 

ٝح١٩خٍ حُو٢ٓٞ حُ٘خَٓ، رَ ٫ري ٖٓ إٔ طل٢٠ ا٠ُ طؤ٤ًي ٝؿٞى ٌٛٙ حَُحرطش، 

ٓؼِٔخ أػِٖ كَٛٚ ػ٠ِ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ حُو٢ٓٞ، ك٤ِٔض حُؼزَس ك٢ أ٣ش ىٍحٓش كيٝى 

ٟٞع، ٝاٗٔخ ٜٓ٘ـٜخ، ٣ٝـذ إٔ ٣ٞؿٚ حُ٘وي ا٠ُ طِي حُيٍحٓخص حُظ٢ طظؼٔي ٓٞ

حُظ٘خٍٝ حُٔ٘لَٜ ُِظٞحَٛ حُٔل٤ِش، ٝطَطٌذ ك٢ ًُي رخُطزغ، كٔذ طؼز٤َٙ، 

 ٓوخُلش ٓ٘طو٤ش ٜٝٓ٘ـ٤ش ٗي٣يس، رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُٔوخُلش حُو٤ٓٞش.

ْ ، ٝٛٞ حٓ«Scrutiny»٣٘خرٚ ٗوي حُوط٤ذ ٓخ ٓٔخٙ ف. ٍ. ٤ُِٝٔ حُظٔل٤ٚ 

حُٔـِش حُ٘وي٣ش حُظ٢ حكظ٠٘ض طـَرش حُ٘وي حُـي٣ي، ٌُُٝي ظَٜص ػ٘خ٣ظٚ حُلخثوش 
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رخُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ؿ٬ء حُٔٞهق ٖٓ ه٤٠ش حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش، ٖٝٓ 

ه٤٠ش حُظوخ٤ُي ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش ٝأ٤ٔٛش طـ٣ٌَٛخ ك٢ حُلؼخ٤ُش حُ٘وي٣ش. ٝطظْٔ أػٔخٍ 

ص: حُؼٔن، حُٟٞٞف، ٛٞحد ح٫طـخٙ، ٝحُؼ٣ِٔش حُوط٤ذ حُ٘وي٣ش ؿ٤ٔؼٜخ رٌٜٙ حُٔٔخ

ك٢ حُٔؼ٢ ا٤ُٚ، حُٔؼخ٤٣َ حُيه٤وش، ٫ٝ ٣وَٜ ٌٛٙ حُٔٔخص ػ٠ِ ٜٓ٘لخطٚ حُظ٢ 

ُٛ٘لض ػ٠ِ أٜٗخ ًظخد، ٝاٗٔخ ك٢ ٓوخ٫طٚ ٝأرلخػٚ حُظ٢ ؿٔؼٜخ ك٢ ًظخد ٓؼَ 

، ٝهي َٛف حُوط٤ذ ك٢ «حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ ٣ٍٞٓش: ط٠خ٣ٍْ ٝحٗؼطخكخص»

ٚ: ٓويٓش ٌٛح حٌُظ إ »خد رٔٔش أهَٟ ٖٓ ٓٔخطٚ حُ٘وي٣ش، أػ٢٘ رٜخ ح٫ٗظوخث٤ش روُٞ

«حُٔلخُٝش حُلخ٤ُش ـ رٞٛلٜخ حٗظوخث٤ش ـ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ك٣َٜش
(691)

، ُٝؼَ 

( 6849« )ر٘ض حُٔخكَس»ىٍحٓظٚ ح٠ُٝ٧ ػٖ ٓـٔٞػش ػزي ح٬ُّٔ حُؼـ٢ِ٤ 

ـٔٞػش ك٢ ًٗٔٞؽ ٤١ذ ُ٘ـِٚ حُ٘وي١، كٜٞ ٠٣غ حُؼـ٢ِ٤ ك٢ ٓوخٓٚ ح٧ىر٢، ٝحُٔ

ُِٓ٘ظٜخ حُل٤٘ش ٝحُل٣ٌَش، ػْ ٣لَى كٌٔٚ حُظو٢ٔ٤٤، ُظٌٕٞ حُيٍحٓش رَٓظٜخ رَٛخٗخ : 

إ حُلٖ ػ٘ي حُؼـ٢ِ٤ ٛٞ ٓلخُٝش ىحثٔش ٫ٓظٌ٘خف حُل٤خس ٝأَٓحٍٛخ، ٝحُل٤خس ك٢ »

«ػخُٔٚ حُو٢ٜٜ ٓلؼٔش رخُـَحرش ٝحُـٔٞٝ ٝحُظؼو٤ي ٝحُظيحهَ
(699)

. 

ك٢ ه٤ٖٔٔ ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ  ٫ٝ ٣ول٠ إٔ حُوط٤ذ ىرؾ  رلؼخ  ٗوي٣خ  

٤ُؼَِ ٌٛح حُلٌْ حُظو٢ٔ٤٤. ًٝخٕ حُزلغ حُؼخ٢ٗ، ٓوظِلخ ، طو٠ٜ ك٤ٚ ظخَٛس ٓليىس 

، كليى ٜٓ٘ـٚ ٝحُوط١ٞ حُؼخٓش «ٜٗٞٝ حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص»٢ٛ 

َُِٔكِش ٝٗ٘خ١ ح٩ٗظخؽ حُو٢ٜٜ، ٝٗ٘ٞء طـٔؼخص ٝه٤ْ أىر٤ش، ُظظزٞأ حُوٜش 

ُٜيحٍس. ٣ٝظزيٟ ك٢ ٌٛح حُزلغ، ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، حٗيؿخّ حُو٤َٜس رؼي ًُي ح

اؿَحءحطٚ حُ٘وي٣ش، ٓخ ر٤ٖ حُظل٤َِ ٝحُظو٤٤ْ، ًٔخ ك٢ ٓؼَ ٌٛح حَُأ١ حُٔؼَِ أٝ 

:ٚ  حُٔزَٖٛ ػ٤ِ

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ ٓؼظْ ًظخد حَُٔكِش حىػٞح حُِٜش رخُٞحهؼ٤ش »

ٓ٘زؼوٕٞ ػٖ حُٞحهغ  رط٣َوش أٝ رؤهَٟ، ٝأكزٞح ىحثٔخ  إٔ ٣ِػٔٞح ُوَحثْٜ أْٜٗ

ٓظلٕٔٔٞ رلَحٍس ٬ٌ٘ٓطٚ. ًٝٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔظ٘ظؾ ٖٓ ًَ ٓخ ًًَ ٓخروخ  ًخٕ 

حُظ٤خٍحٕ حُٔخثيحٕ ك٢ حٌُظخرش ح٧ىر٤ش، ٝٛٔخ حُظ٤خٍ حُو٢ٓٞ ٝحُظ٤خٍ حُٞحهؼ٢ 

ح٫ٗظَح٢ً، ٣ئًيحٕ ٓٔٞؽ ٝؿٞىٛٔخ ك٢ حُظٜخهٜٔخ حُِٔق رخُٞهخثغ ح٤ُٔخ٤ٓش 

«ٝح٫ؿظٔخػ٤ش َُِٔكِش
(699)

. 

ظق ُط٤لش ح٣ُِخص )َٜٓ( ٖٓ حُٔؼ٤ٖ ح٧ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ ا٣خٙ، ٓغ ٬ٓكظش ٝطٔ

ٗـ٤ذ ٓللٞظ: حٍُٜٞس »حُظ٘خُع ر٤ٖ حطـخٙ حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢ ك٢ ٓئُلخص ٓؼَ 

(، ٝر٤ٖ ح٤َُٔ 6881« )كٍٞى ٓخىًْٝ كٍٞى ٝ.. حُليحػش»(، 6898ٝ« )ٝحُٔؼخٍ
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« حُؼَر٤ش ٖٓ ٍٛٞ حَُٔأس ك٢ حُوٜٚ ٝحَُٝح٣خص»ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ك٢ ٓئُلخص ٓؼَ 

(6898.) 

٣ٞٛق ٗوي ح٣ُِخص رؤٗٚ أٗزٚ رخ٩ٟخءس حُل٤٘ش ٝحُل٣ٌَش ٫كظلخثٚ رخُظل٤َِ 

ٝحُظل٤َٔ حُؼو٢ٗ٬ حُٔ٘طو٢ ُؼ٘خَٛ حُ٘ٚ، ك٤ؼ٠٘ ٗويٛخ رخُظو٤٘ش أ٫ٝ ، 

ٝرخ٠ُٕٔٔٞ ٫كوخ . ر٤ي إٔ ح٣ُِخص طٔخٍع ا٠ُ ا٠٣خف كظَس ًظخرظٜخ ُـخُز٤ش ٓوخ٫ص 

٠ ٓطِغ حُٔظ٤٘٤خص، ًٝخٗض ك٢ ك٤ٜ٘خ ٗي٣يس ح٫كظظخٕ ٝأرلخع ًظخرٜخ حُظ٢ طؼٞى اُ

رٔ٘ـِحص حَُٝح٣ش ح٧ٍٝٝر٤ش حُلي٣ؼش، كخطـٜض ُيٍحٓش طو٤٘خص حَُٝح٣ش هٜي 

ٓلخُٝش كْٜ حُٔؼ٠٘ حُؼخّ ُِ٘ٚ، ٝحٓظ٘زخ١ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٖٓ أ١َٙ حُلِٔل٤ش حُٔيٍؿش »

«ك٢ ًَ ٍٝح٣ش، ٝطؤ٤َٛ ح٧ْٓ حُلِٔل٤ش ٌُٜٙ ح١٧َ
(698)

. 

٠ُ حُظ٣َٜق رؤِٓٞرٜخ حُ٘وي١، ٝٛٞ اُوخء ح٠ُٞء ػ٠ِ ػخُْ ػٔيص ح٣ُِخص ا

ٗـ٤ذ ٓللٞظ حُو٢ٜٜ ٖٓ ُٝح٣خ ؿي٣يس طو٤٘ش ٤ٗٞٔ٠ٓٝش، ٍٝٛ٘ض طل٤ِِٜخ ا٠ُ 

 :َ إٔ ٣وَؽ ٖٓ ٗطخم حُظٔـ٤َ »أ٤ٔٛش طلي٣ي ه٤ٔش ٗـ٤ذ ٓللٞظ طو٤٘خ  ٝك٤٘خ  ٓؼ

ظ٣ٞخص حُلٞطـَحك٢ ا٠ُ ٗطخم حُظ٣َٜٞ ح١َُِٓ ح١ٌُ ٣ـ٢٘ حُظـَرش حُٞحكيس رٔٔ

«ٓوظِلش ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ
(641)

« حُِٚ ٝح٬ٌُد»، كخٓظويّ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ 

اكيحع »( أُٞحٕ حُظ٤ٌ٘ي حُظ٢ طظزغ ٓـَٟ حُ٘ؼٍٞ، ٝطٔؼَ اٗـخُٙ ك٢ 6811)

حُظٞحُٕ حُٔطِٞد ر٤ٖ حُلو٤وش حُوخٍؿ٤ش ٝحُلو٤وش حُيحه٤ِش، ٍرٔخ ٧ٍٝ َٓس ك٢ 

«طخ٣ٍن حُوٜش ح٣َُٜٔش
(646)

. 

ظَ  ٜش حُ٘ ؿ ٣خص ٞر ض حػظ٘ض حُِ ػخـُ ٛخ،ٝ  ٤َ ٣َ١وش طٌل و٤ٜشٝ  ٤ش حُ٘ ٗٔل ٌُِ٘ق ػٖ 

ؽ  ُٞٞ ٗ ُٔٞ ٠ ح ظلظض ُا ُٝح ِش،  ُٔو٤ ٝح ٞحّ  ل ُٝح َس  ًٌح َ: ُح ٞح١ و ٍى ُح ٞح َس طو٤٘ش ط ٤ ٘لًخ ٜر ر نٝ  رٔؼ

 ٖ ٝحث٢ٓ  ٌَ٘ حَُ ُِ ٗوي٣ش  ٘ش  ٓؼخ٣  ٠ ؼخ٤ٗش ُا ٜخ ُح ظ ٓوُخ ض ك٢  ظِو ٝٗح  .َ ُٔزٗخ ؿ٤َ ح  َٝ ُٔزٗخ ُيحه٢ِ ح ح

٬ٌُد» ٝح  ٚ ُِ ٠ « ح ٍٓخ»ُا َح ٤ٓ( »6819.) 

ٍٛ٘ض ح٣ُِخص رلؼٜخ ػٖ حُٔؼ٠٘ رٜٞحر٤ش حُٜٔ٘ؾ ٬ٓٝٓش حُظل٤َِ 

ٝحٗٔـخٓٚ، أٓخ حٓظو٬ٙ حَُإ٣ش كظئٍٝ ا٠ُ حٗزؼخم ٓخ ٣يػْ حُٞػ٢ ٖٓ كوخثن 

ٟٓٞٞػ٤ش. ٫ طٍٞى ح٣ُِخص حُٔؼِٞٓخص حُ٘ظ٣َش ٌُحطٜخ، كظ١َٔ ك٢ ٗٔؾ حُ٘ٚ رٔخ 

ٝٓزَ « ح٧ؿَحٝ»ٍ ٣٘لغ ك٢ اٟخءس طو٤٘خص حَُٝح٣ش حُٔيٍٝٓش حُظ٢ طظٔلٍٞ كٞ

ر٬ؿظٜخ ٝار٬ؿ٤ظٜخ: ٝؿٜش حُ٘ظَ، حُٔ٘خُع حُ٘ل٤ٔش، حُ٘ـٟٞ ٝحُلٞحٍ، حُز٤٘خٕ 

ٝح٧ِٓٞد، ٓٔظ٣ٞخص حُٔؼ٠٘، ٓٔخٍ حُ٘و٤ٜش، ٓلخ٤ْٛ حُوي٣ٍش ٝحُلظ٤ٔش، حُليع 
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، ٝػ٢ حُ٘و٤ٜش، حُ٘ٔن «حُٔٞٗظخؽ حَُٝحث٢»ًٞكيس ك٤٘ش، ٢ٔٗ حُظ٤ُٞق أٝ 

 حُل١ٌَ.

ا٬١م أكٌخٜٓخ ك٢ طلي٣ي كٌَ حُؼَٔ ح٧ىر٢ أٝ  ٫ٝ طزخَٗ ح٣ُِخص أ٠٣خ  

ك٢ (: »6814« )حُط٣َن»، ًٔخ ك٢ ٌٛح حَُأ١ ك٢ ٍٝح٣ش «هٜيٙ»أٝ « ؿَٟٚ»

ظَ ٌٛٙ حُوِل٤ش ك٢ حُط٣َن ٗٔظط٤غ إٔ ٗظز٤ٖ ٓٔظ٤٣ٖٞ ُِٔؼ٠٘، أكيٛٔخ ٓطل٢ 

ِّٝٓٔٞ، ٝح٥هَ أًؼَ طؤ٬٤ٛ ، ٝإٔ حٓظول٠، ٣ٝ٘ط١ٞ حُظؼخٍٝ ر٤ٖ حُٔٔظ٤٣ٖٞ 

«ٜٓ٘ٔخ ٝحُٔٔظوَ ػ٠ِ ٓلخٍهش كخىس طؼِن ػ٠ِ ١ز٤ؼش حُٞؿٞىحُٔخكَ 
(642)

. 

أكِلض ح٣ُِخص ك٢ طؤ٤َٛ حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، 

رٔويٍطٜخ حُؼخ٤ُش ػ٠ِ حٓظ٘لخف ٓطخ١ٝ حَُٝح٣خص ٝٓؼخ٤ٜٗخ، ٝرلط٘ظٜخ حَُك٤زش ػ٠ِ 

ٜٓخىٍٙ ك٢ ٍإ٣ش ػخُْ ٌٛح حَُٝحث٢ حُؼظ٤ْ ٝط٘خُػٚ ر٤ٖ حُٞحهغ ٝحُٔؼخٍ، ٝطلي٣ي 

 كِٔلش ٤ٛـَ.

( رؼي 6881« )كٍٞى ٓخىًْٝ كٍٞى ٝ.. حُليحػش»َٝٗ٘ص ح٣ُِخص ًظخرٜخ 

 6814هَحرش ػوي٣ٖ ٖٓ حُِٖٓ ٖٓ ًظخرظٚ ح٠ُٝ٧ رخُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ك٤ٔخ ر٤ٖ ػخ٢ٓ 

. ٝطؼط٢ ٌٛٙ حُٔوخ٫ص كٌَس ىه٤وش ػٖ ٜٓ٘ـٜخ حُٟٔٞٞػ٢ ح١ٌُ ٣ٜ٘ٞ 6891ٝ 

ٔؼ٠ حُليحػش. ٝحٌُظخد، رؼي ًُي، رَٓظٚ، اٟخءس ٖٓ طَحع ٗوي١ أْٜٓ رلؼخ٤ُش ك٢ ٓ

٫طـخٙ حُليحػش ٖٓ ح٤ُٔخم حُ٘وي١ ٝحُظ٘ظ١َ٤ ٨ُىد ك٢ حُـَد. ط٘خُٝض حُٔوخ٫ص 

 ٓخ ٢ِ٣:

 كٍٞى ٍحثيح  ٖٓ ٍٝحى حُٔلخٍهش رٔؼ٘خٛخ حُلي٣غ ًؼَٜ٘ ر٘خء ك٢ حُؼَٔ حُل٢٘.

 لو٤وش.ٓوٞٓخص حُليحػش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ ُظٞٓخّ ٤ّٛٞ ٝكٍٞى: حُ٘ظَس ُِ

 أٓزو٤ش كٍٞى ػ٠ِ ح٤ُٞص ك٤ٔخ ٣وٚ حُؼَٔ حُل٢٘ ٝػ٣ٞ٠ظٚ.

 ٗظ٣َش كٍٞى حُ٘وي٣ش ٝٗويٙ حُظطز٤و٢ ٝح٫ٗلٜخّ ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن.

 (.6861« )حُؼ١ٌَٔ حُط٤ذ»حُظل٤َٔ حُظل٢ِ٤ِ َُٝح٣ظٚ ٗي٣يس حُليحػ٤ش: 

٫ ٣ٔخ١ٍ أكي ك٢ ٜٗخػش ُـش ح٣ُِخص حُ٘وي٣ش، ٝىهظٜخ، ٝطـ٘زٜخ ُـٞح٣ش 

٩ٗ٘خء أٝ حٌُحط٤ش، ٝطو٤ِِٜخ ٖٓ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ٌِٓش حُظٌٝم، اً ٣٘يٍؽ ٗويٛخ ك٢ ح

حٓظويحّ ٤َٟٔ حُٔظٌِْ َُِح١ٝ »حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢. ٬ُ٘كع ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ: ٣ٝظ٤ق 

أٛيحكخ  أهَٟ، ًٔخ ًٛزض ك٢ طل٢ِ٤ِ َُِٝح٣ش، ٝٛٞ ًل٤ِش أِٓٞر٤ش ٣ٔزؾ ػ٠ِ 

ٝح٫ُىٝحؽ ٝح٧ٝؿٚ حُٔظؼيىس ُِظـَرش حَُٝح٣ش ١خرؼٜخ حُز٘خث٢ حُوخثْ ػ٠ِ حُِزْ 

حُٞحكيس، ًٔخ ٣ٔيٛخ رؼيى ٫ ٜٗخ٣ش ُٚ ٖٓ حُظؼي٬٣ص ٝحُظزي٬٣ص حُٔز٤٘ش ػ٠ِ 

«حُٔلخٍهش
(649)

. 
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ٝرخُويٍ ح١ٌُ ًخٗض ك٤ٚ ٝؿٜٞى ح٣ُِخص حُ٘وي٣ش ؿَٔح  ا٠ُ حُليحػش، كبٕ ًظخرٜخ 

١ ػٖ كٍٞى ٓخىًْٝ كٍٞى ٣ْٜٔ ك٢ ط٤١ٖٞ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ٝػ٢ ٗظَ

ؿي٣ي، ٝك٢ ططز٤ن ٓوخٍد ُليٝى حُٟٔٞٞػ٤ش حُظ٢ طـؼَ ٖٓ حُ٘وي ح٧ىر٢ ٓؼَكش 

 رٌحطٜخ.

أهَد « ٖٓ ٍٛٞ حَُٔأس ك٢ حُوٜٚ ٝحَُٝح٣خص حُؼَر٤ش»ر٤٘ٔخ ًخٕ ًظخرٜخ 

ا٠ُ حُظز٤َ٘ حُؼوخثي١ ػ٠ِ ا٣ٔخٗٚ رظؼيى حُٔ٘خٛؾ، كخُـخُذ ػ٠ِ ٗويٛخ ٤ِٓٚ 

٢َٟ ٌٛح حٌُظخد حُظٞظ٤ق ح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٝحُظز٤َ٘ ح٣َُٜق. ٣

حُٔزخَٗ ٨ُىد ك٢ َٛحع ح٧كٌخٍ، ٢ٛٝ ٛلش ؿخُز٤ش ٌٛٙ حُٔوخ٫ص، ٢ٛٝ ؿؼِض 

ٖٓ ٟٓٞٞع حَُٔأس ٓخىس ىٍح٤ٓش ُظز٤خٕ ٓيٟ طؤػ٤َ ح٧كٌخٍ ك٢ حُز٘خء حُل٢٘: حَُٔأس 

ًزٖ كيحء، ٝرِـض ١ٝؤس ح٧كٌخٍ كيح  أه٠ٜ، ك٤ٖ ٛخٍ حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢ أ٠٣خ  

رخُلوخثن »ٔؼَ ٓ٘خه٘ظٜخ ٧ِٓٞد ٣ًَُخ طخَٓ، ح١ٌُ ٣ٔٔي ا٠ُ ٗوي ٟٓٞٞػخص، ً

حَُث٤ٔ٤ش ك٢ ٓـظٔؼ٘خ حُؼَر٢ حَُحٖٛ، ٝٛٞ ٣وٞٝ أُٓظٚ حَُحٛ٘ش ك٢ ا٣ـخُ 

ٓٞؿغ، )٫كع حُوَٝؽ ػٖ حُ٘وي!( ٝك٢ ط٣َٜٞ ًخ٣ٌٍخط١ٍٞ ٛخٍّ ٣وَؽ 

روٜٜٚ ٖٓ رخد حُظو٤ٜٚ ا٠ُ رخد حُظؼ٤ْٔ. ًَٝ هٜش ٖٓ هٜٚ ٣ًَُخ طخَٓ 

ٌخَٓ ٓٔظوَ رٌحطٚ ٣ٞك٢ ا٣لخء  ىح٫  ٌٝٓؼلخ  رخُٞحهغ حُؼَر٢ ح١ٌُ ػخُْ ٛـ٤َ ٓظ

ٗؼ٤٘ٚ. ًَٝ ؿِث٤ش ٣ظ٘خُٜٝخ ٣ًَُخ طخَٓ طلَٔ رٌٍٝ ح٤ٌُِش أٝ رٌٍٝ حُٔـظٔغ 

ٌٓظ٬ٔ ، ٝحٌَُ ٛٞ ؿٔخع ؿِث٤خطٚ، ٝحٌُخطذ ٣ٜظْ رٌَ ؿِث٤خطٚ، ٣ٝظٔظغ رخُز٤َٜس 

أ٣خ  ًخٗض ٌٛٙ حُـِث٤ش.  حُظ٢ طظ٤ق ُٚ اىٍحؽ ًَ ؿِث٤ش ٖٓ حُـِث٤خص ك٢ ٤ًِظٜخ

٣ًَُٝخ طخَٓ اً ٣ل٢ٌ هٜش كذ أٝ ُٝحؽ، أٝ ؿٞع أٝ هظَ، أٝ ُلظش ٛلخء 

«٣ٌيٍٛخ ػ٘ق، ٣ل٢ٌ هٜش ٝحهغ رؤًِٔٚ رٌَ ٓوٞٓخطٚ
(644)

. 

ٝرؼي ًُي ًِٚ، ٣ز٤ٖ ٗوي ح٣ُِخص ًْ طلٔي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝحُظز٤َ٘ رٜخ حُ٘وي. هي 

ٓوخ١ ػ٠ِ حُ٘ٚ ىٕٝ طل٤َِ، ٣ٌٕٞ ٍأ٣ٜخ ك٢ هٜٚ ٣ًَُخ طخَٓ ٛخثزخ ، ٌُٝ٘ٚ ا

ُٝٞ ك٢ كيّٙ ح٧ى٠ٗ، ر٤٘ٔخ حٓظٟٞ ٗويٛخ ك٢ ًظخر٤ٜخ حُٔخُل٤ٖ ك٢ حُٜٔ٘ؾ 

 حُٟٔٞٞػ٢ ح١ٌُ طَٓن ه٬ٍ حُٔزؼ٤٘٤خص اٗخٍس ا٠ُ أٛخُش ٗوي٣ش.

٣ٝٔؼَ ٓلٔٞى ١َٗٞٗش )طْٞٗ( ًٗٔٞؿخ  آهَ ٖٓ ٗٔخًؽ طؤ٤َٛ حُ٘وي، ًٔخ 

(، ٍحرطخ  ر٤ٖ حُظَحع 6898) «ٓزخكغ ك٢ ح٧ىد حُظ٢ٔٗٞ حُٔؼخَٛ»ك٢ ًظخرٚ 

ٝحُليحػش ىحػ٤خ  ا٠ُ هَحءس ٤ُٞٔٗش َٗع رٔٔخٍٓظٜخ ٌٓ٘ ىٍحٓظٚ ُِظَحع حَُٔى١ 

 (.6898« )ٓخثش ٤ُِش ٤ُِٝش»
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٣ؼظٔي ١َٗٞٗش ك٢ طل٤ِِٚ ح٧ِٓٞر٢ ط٤ٔٔخص ه٤ٜٜش ٖٓ حُظَحع، ٫ٝ 

٣ـخُف رخٓظؼٔخٍ ٜٓطِلخص حَُٔى، كخُليحػش ػ٘يٙ ُٓٞٛٞش رِـظٜخ 

ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش، ٍٝأٟ إٔ ط٠خكَ أٍرؼش ػ٘خَٛ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٝه٤ٜٛٞخطٜخ ح٧

 ٣٘٘ت أىرخ  ٤ًٗٞخ  ًح اٗؼخع ػخ٢ُٔ، ٢ٛٝ:

 حٓظِٜخّ حُظَحع. -»

 ح٫ٗط٬م ٖٓ ه٠خ٣خ حُٔل٢٤ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ ح٧ى٣ذ. -

 حُزؼي ح٩ٗٔخ٢ٗ. -

«حُو٤ٔش حُل٤٘ش -
(641)

. 

ٖٓ  ٝهي طلووض ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ك٢ أىد ٓلٔٞى حُٔٔؼي١ ح١ٌُ هٜٚ رؤْ

ًظخرٚ، َٗٔ هٔٔش أرلخع ٝكٞحٍح ، ٝحُٔٔؼي١ ٍحثي ًز٤َ ٖٓ ٍٝحى حُظلي٣غ 

رخٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُؼَر٢. أٓخ ٜٓ٘ؾ ١َٗٞٗش كؼٔخىٙ حُظل٤َِ ٝحُظل٤َٔ ح٢ُٜ٘ 

 أٓخٓخ ، ٝحُؼٞحَٓ حُٔٔخػيس ه٬٤ِ .

أٓخ ٓل٢ حُي٣ٖ ٛزل٢ )٣ٍٞٓش( ك٤ـِذ ػ٤ِٚ حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ ٓغ ٤َٓ ٫ 

ّٚ ٗوي حَُٝح٣ش رٌظخر٤ٖ ٣ول٠ ا٠ُ اك٬ٍ حُظ ٌٝم ٌٓخٗش أًزَ ك٢ حُظطز٤ن، ٝهي ه

أرطخٍ ك٢ »(، 6898ٝ« )حُزطَ ك٢ ٓؤُم ـ ىٍحٓش ك٢ حُظو٤٤َ حُؼَر٢»ٛٔخ 

(، ٝٛٔخ ٣ظَٜحٕ 6891« )ح٤ٍَُٜٝس ـ ىٍحٓخص ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٝحُٔؼَرش

وي ؿٜيٙ حُظؤ٢ِ٤ٛ ك٢ ٓوخٍرش حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ ك٢ رٞح٤ًَ طٔؼِٚ ح٠ُٝ٧ ك٢ حُ٘

ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ك٤غ طٔخُؿٚ ِٗٝػخص ٗل٤ٔش أٝ ك٣ٌَش، ٝأك٤خٗخ  ٗؼخ٣ٍش 

ك٤ٖ ٣ـؼَ ٖٓ حُٔٞهق ح٫ؿظٔخػ٢ ه٤ٔش ك٤٘ش ك٢ ٗويٙ ٠ِ٤ُِ رؼِز٢ٌ، ٢ٛٝ ٍٝحث٤ش 

أٗخ »ػَر٤ش ٖٓ ُز٘خٕ ٗـِض حُٔخكش ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش ك٢ حُٔظ٤٘٤خص ك٢ أػٔخُٜخ 

« ٓل٤٘ش ك٘خٕ ا٠ُ حُؤَ»(، 6811ٝ« )ح٥ُٜش حُٔٔٔٞهش»(، 6819ٝ« )أك٤خ

(. ٝطوظَم ٓؼَ ٌٛٙ حُِ٘ٝػخص ٤ً٘ٞٗش حُؼَٔ ح٧ىر٢، كظُِ٘ن ا٠ُ 6812)

حهظ١٬خص حُظٔخ٢ٛ ر٤ٖ حَُٝحث٢ أٝ حُوخٙ ٝأرطخُٚ، ٝا٠ُ حُظيحهَ ر٤ٖ ٓـظٔغ 

 حَُٝح٣ش، ٝكؼخ٤ُش حٌُخطذ، ًٔخ ك٢ ٌٛٙ حُؼزخٍس حُوظخ٤ٓش ُ٘وي أػٔخٍ رؼِز٢ٌ:

ح٫ػظَحف، رؤٕ ٠ِ٤ُ رؼِز٢ٌ هي أٟخكض ٤ٗجخ  أ٬٤ٛ  ٝك٢ حُٜ٘خ٣ش ٫ري ٖٓ »

ا٠ُ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش.. ٝكخُٝض إٔ طٌٕٞ كظخس ٤ِ١ؼ٤ش ك٢ ٓؼًَش حُظلٍَ 

«ح٫ؿظٔخػ٢
(641)

. 
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٤٘٣َٝ ٟٝغ حُؼ٘ٞحٕ ًحطٚ ا٠ُ ٣َ١وش حُ٘وخى حُٟٔٞٞػ٤٤ٖ ك٤ٖ ٣وظٍِ أْٛ 

س حُزطَ ٓخ ك٢ حٌُظخد، أٝ ٣ٌٕٞ ػخٓخ  ٣يٍ ػ٠ِ ٓ٘ل٠ حُيٍحٓش ٟٝٓٞٞػٜخ، ٝكٌَ

ك٢ ٓؤُم طوظَٜ، رَأ٣ٚ، طٍٜٞ حَُٝحث٢ ُِٟٞغ حُز١َ٘ ك٢ ٓـظٔؼٚ، كخُوخْٓ 

حُٔ٘ظَى ح١ٌُ ٣ـٔغ ر٤ٖ أرطخٍ حَُٝح٣خص ٝحُوٜٚ ؿ٤ٔؼٜخ ٛٞ أْٜٗ ًِْٜ ك٢ 

ٓؤُم ٫ ٓز٤َ ُْٜ ا٠ُ حُو٬ٙ ٓ٘ٚ. ٝٓخ ٣ِزغ ٛزل٢ إٔ ٣يَُ ػ٠ِ ظخَٛس ؿخُزش 

ظٞهق ػ٘ي حُٔؤُم ٣ٝظَى حُزطَ ػ٠ِ أرطخٍ حُظو٤٤َ حُؼَر٢، ػ٘يٓخ ٣ـي حَُٔى ٣

ك٤ٚ. ػْ ٣ٞٓغ حُي٫ُش ُظـيٝ أٟٝخع ٛئ٫ء ح٧رطخٍ ٓٔظٞػزش ُلخٍ ح٩ٗٔخٕ 

ٌُُٝي، كبٕ ح٧رطخٍ ؿ٤ٔؼْٜ ٣ٌٛزٕٞ »حُؼَر٢، اً طؼٌْ ػـِٙ ػٖ طـ٤٤َ حُٞحهغ، 

«ٟلخ٣خ طٜي٣ْٜ ٌُٜح حُٞحهغ ٝٓلخُٝش طـ٤٤َٙ
(649)

، ٌٝٛح أكي ٝؿٞٙ حُظخَٛس، ٝٓخ 

ظل٤َِ ح١ٌُ ٣ٌ٘ق ػٖ حُٔؼ٠٘، ٤ُْٝ ٓـَى ح٧كٌخّ، ؿ٤َ إٔ ٣َ٣يٙ ٛزل٢ ٛٞ حُ

ٌٛح حُظل٤َِ ٣ل٤َ ا٠ُ حُٔـظٔغ، ٣ٝٔو٢ اكخ٫طٚ ػ٠ِ ٓـظٔغ حَُٝح٣ش. ُٝؼَ ٛٞؽ 

حُوٜش حُو٤َٜس ٫ ٣ز٤ق حُ٘ظَ ا٠ُ ٓويٍطٜخ حُل٤٘ش ػ٠ِ ٛٞؽ ٓـظٔؼٜخ حُوخٙ 

ُٓش ٓؼَ حَُٝح٣ش. ٣ٝ٘ط١ٞ ٌٛح حَُأ١ ػ٠ِ إٔ ٛزل٢ ٫ ٣ؼظ٢٘ حُؼ٘خ٣ش ح٬ُ

رخُظـ٤ْ٘ ح٧ىر٢ أٝ ٓؼ٤خ٣ٍظٚ، كٜٞ ٫ ٣ٌظل٢ رخُ٘ٚ، رَ ؿخُزخ ، ٣ل٤َ ا٠ُ هخٍؿٚ، 

ا٠ُ كيّ حطٜخّ حُٔئُلش ٠ِ٤ُ رؼِز٢ٌ ك٢ حُيٍحٓش حُٔخُلش حًٌَُ رخُـَٜ، كخُلُٞ ىحثٔخ  

ُ٘وي ح٧كٌخٍ، ًٔخ ٣ئٖٓ رٜخ ٛزل٢ ٗلٔٚ، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ٗويٙ ُؼزي حُ٘ز٢ 

( طٔؼ٬٤  ٣ُِٜٔش ك٣َِحٕ 6818« )حُِٖٓ حُؼو٤َهخٍد »كـخ١ُ، كوي ؿؼَ ٍٝح٣ش 

( ٍٝح٣ش 6899« )ح٤ُخهٞط٢»ر٤ٖ ح٫ٗو٬ع حُطزو٢ ٝح٫ٗل٬ٍ حُوِو٢، ٍٝٝح٣ش 

حُظؼط٤َ ٗلٞ حُٔطخروش ر٤ٖ حكظوخٍ حٌُحص ٝحكظوخٍ حُٔـظٔغ، ٣ِٝلض حُ٘ظَ أٗٚ ٣ٍٞى 

، ٤٠٣ٝق إٔ ػِٔخء Suspenseطَؿٔش ػَر٤ش ٛل٤لش ُٜٔطِق « حُظؼط٤َ»

ُٔؼظُِش حٓظؼِٔٞٙ، ٖٝٓ حُٔؼ٤َ إٔ حُٔؼ٠٘ ٣ٔظي ا٠ُ طؼ٤ِن حُلؼَ أٝ اٍؿخثٚ، ح٬ٌُّ ح

، ٌُٝ٘ٚ ٢٠ٔ٣ ك٢ حُظل٤َِ ه٬٤ِ  أٝ «حُؼطخُش»أٝ « حُظؼط٤َ»ٝهي ٓيّٙ ٛزل٢ ا٠ُ 

ًؼ٤َح  ٤ٌُ٘ق ػٖ أكٌخٍ حُؼَٔ ح٧ىر٢ ٝكيٛخ، ٤ُٝٔض ٌٛٙ ٣َ١وش ٗوي٣ش َٓؿٞرش 

ْ، ٫ٝ ٣ٌظل٢ حُ٘وي ػخىس رؤٓطَ ه٤ِِش أٝ ٓؤٓٞٗش ك٢ ػَف حُ٘وخى حُٟٔٞٞػ٤٤ٖ أٗلٜٔ

ٝحُظو٤٘ش ك٢ حَُٝح٣ش ٓزٔطش ؿيح ، »ػٖ حُظو٤٘ش ك٢ ٣ًَ حُ٘وي، ًؤٕ ٣وٍٞ حُ٘خهي: 

كخَُٝحث٢ هـٍٞ ٣ٔظٌ٘ق ػٖ ػَٝ ٜٓخٍحطٚ حُظو٤٘ش رل٤غ ٣وظَٜ ػ٠ِ ٣َ١وش 

«ٝحكيس ك٢ حَُٔى ىٕٝ طـ٤٤َ ٣َحى رٚ اٍرخى حُوخٍة
(649)

. 

ًؼ٤َح  ػٖ ٓخروٚ، رَ اٗٚ ٣ؼ٤ي « ٤ٍَُٜٝسأرطخٍ ك٢ ح»٫ٝ ٣وظِق ك٢ ًظخد 

َٗ٘ ىٍحٓظ٤ٖ ٓ٘ٚ، ٝٛٔخ حُيٍحٓظخٕ حٌُٔظٞرظخٕ ػٖ أكٔي ارَح٤ْٛ حُلو٤ٚ )٤ُز٤خ( 

ٝػخىٍ أرٞ ٗ٘ذ )٣ٍٞٓش(. ٝهي كخٍٝ ٛزل٢ ط٣ٞٔؾ ىٍحٓخطٚ ك٢ ًظخد ُظ٘يٍؽ 
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أِٛق طؼز٤َ ػٖ حُ٘و٤ٜش حُؼَر٤ش، »ؿ٤ٔؼٜخ ك٢ ػ٘ٞحٕ ًظخرٚ حُـي٣ي ح١ٌُ ٝؿيٙ 

كِش حَُحٛ٘ش، ًٔخ ٍٛٞطٜخ ٓو٤ِش حَُٝحث٤٤ٖ حُؼَد، كٌٜٙ حُ٘و٤ٜخص ك٢ حَُٔ

ؿ٤ٔؼٜخ ؿ٤َ ٌٓظِٔش ح٬ُٔٓق ا٠ُ كيّ رؼ٤ي. اٜٗخ ك٢ ٤ٜٔٛٔخ طؼ٤ٖ ٟٝؼخ  حٗظوخ٤ُخ  

ر٤ٖ ًحطٜخ ًٝحطٜخ، ٝر٤ٖ ٟٝؼٜخ ٟٝٝغ آهَ طظطِغ ا٤ُٚ ٝر٤ٖ ٓـظٔؼٜخ ًٔخ ٛٞ 

ٜيٙ ٝطٌخكق ٖٓ ٝحُٔـظٔغ ح١ٌُ طٜزٞ ا٤ُٚ، ٢ٛٝ طؼ٢ ٌٛح ح٫ٗظوخٍ ٝطظو

«أؿِٚ
(648)

. 

ػٔش آٍحء ٓظيحهِش ٝأكٌخّ ؿ٤َ ٓؼِِش، ٌُٖٝ ٛزل٢ ؿخُٝ كيٝى حُيٍحٓش 

حُٔلَىس ٓٔخ كٞحٙ حٌُظخد ا٠ُ اػخٍس ه٠خ٣خ ٗخرؼش ٖٓ حٓظؼٔخٍ حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ 

ٖٓ أؿَ ط٤ِٜزٚ ٝٗلًٞٙ ك٢ ح٤ٍَُٔٝس حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش، ٜٝٓ٘خ ح٫ٓظؼخٗش رخُظل٤َِ 

خّ حُو٤ٔش، أٝ حُزلغ ػٖ ح٣ُٜٞش، أٝ حٓظويحّ ٜٓطِلخص حُ٘ل٢ٔ، أٝ حُُٞغ رؤكٌ

ٝػزخٍحص ك٢ ؿ٤َ ٓلِٜخ.. حُن، ٝطظ٬ٓق رؼخٓش ك٢ ًظخرٚ ٓظخَٛ ح٩ُلخف ػ٠ِ 

حُٟٔٞٞع، ًٝؤٕ حُلَٙ ػ٠ِ طـ٘ذ حُٜٔ٘ؾ ؿخ٣ش رٌحطٚ، ك٤ٜ٤َ حُ٘خهي ٓؼِٔخ  

( ٣وَؽ ػٖ 6898« )حُؼ٘خم»ٗخٍكخ  ُٔٞهلٚ، كل٢ ٗويٙ َُٝح٣ش ٍٗخى أرٞ ٗخٍٝ 

حُ٘وي ا٠ُ كي٣غ ٤ٓخ٢ٓ ٓزخَٗ، ك٤غ ٣َ٘ف كظَس حُؼ٣َٖ٘ ػخٓخ  حُلخِٛش ر٤ٖ 

:َ  ح٫كظ٤ُ٬ٖ، ٝحهظطلض ٓ٘ٚ ر٠ؼش أٓط

أٓخ ح٧ٍح٢ٟ حُؼَر٤ش حُٔؼَٟش ُِؼيٝحٕ كظِو٠ ًَ ه٣َش ٤َٜٓٛخ ٝكيٛخ »

ىٕٝ ٤َٜٗ ٫ٝ ٓؼ٤ٖ. ٌُُي ٣وَؽ حُوخٍة ٖٓ حَُٝحث٤٤ٖ ٓظ٬ِ  رٔلخرش ٓٞىحء ٖٓ 

حُؼَر٢، رؼي إٔ ٣َٟ إٔ ػ٬ػ٤ٖ ػخٓخ  ٖٓ حَُٜحع ُْ ططٍٞ حُ٘ي ك٢ حُٔٔظوزَ 

«ح٫ٓظـخرش حُؼَر٤ش ًؼ٤َح  
(611)

. 

٣٘٘ـَ ٛزل٢ رخ٧كٌخٍ ًؼ٤َح ، ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣ـلَ ػٖ حَُٔى ٤ًِش، ٝإ ريح إٔ 

ٍرخػ٤ش »حٛظٔخٓٚ رخَُٔى ٓط٤ش أك٤خٗخ  ُوٍٞ ٌٛٙ ح٧كٌخٍ، ًٔخ ك٢ طؼ٤ِوٚ ػ٠ِ 

ٍَ. ٝك٢ ىٍحٓخص أهَٟ ٣ٞحُٕ ( ٍُِْٞٗ ى6811٣-6819« )ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش

ٛزل٢ ك٢ هَحءس حَُٝح٣ش ر٤ٖ ١ٞحرغ حَُٔى ٝٗيحء ح٧كٌخٍ، ًظل٤ِِٚ حُٔخطغ ٝحُٔل٤ي 

ػٖ ٓٔظ٢٣ٞ حَُٔى ِٝٛظٜٔخ رخُزطَ ح٩ٌٗخ٢ُ ك٢ ٍٝح٣ش ػخىٍ أرٞ ٗ٘ذ )٣ٍٞٓش( 

 (.6891« )ٍٝىس حُٜزخف»

 ٗوي ٓل٢ حُي٣ٖ ٛزل٢ ًٗٔٞؽ ُٔـخٛيس طٌٕٞ حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ ك٢ حُ٘وي

اُحء ٬ٌ٘ٓص حُظؼز٤َ ػٖ ح٧كٌخٍ ٝح٧ه٬م ٝحُٔٞهق حُو٢ٓٞ ٝحَُٔك٤ِش ٝحُٔل٤ِش 

ٝح٤َُٔس )١ِذ حُظٔخ٢ٛ ر٤ٖ ٤َٓس حُٔئُق ٝأرطخُٚ(، ُٝؼِٜخ ٬ٌ٘ٓص ط٠خػلض 
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حُزلغ ػٖ »١ٝؤطٜخ ك٢ اُلخكٚ ػ٠ِ ٍإ٣ش حُظو٤٤َ حُؼَر٢ ك٢ ٓيحٍ ٟخؿ٢ ٛٞ 

خرًٚٔخ ك٢ ٜٗلٚ َُِٝحث٤٤ٖ حُؼَد ك٢ ًِٔش ًظ« ح٣ُٜٞش
(616)

. 

ٝأهظظْ كي٣ؼ٢ ػٖ طؤ٤َٛ حُ٘وي ٝٗٔخًؽ حُ٘وخى حُؼَد ح٣ٌُٖ ػ٘ٞح رلؼخ٤ُش حُ٘وي 

ٓٔظوِش، ٜٓ٘ـ٤ش، ًخٗلش ػٖ ٍإ٣ش ٓؼَك٤ش ٝؿٔخ٤ُش ًٝٝه٤ش رلخٍٝم ػزي حُوخىٍ 

)َٜٓ(، ٝٛٞ ٗخهي ٓلظَف ٝٓيهن ٝؿ١َء ٝٗـخع، ٫ٝ ٣٘ٔخم ٍٝحء ػو٤يطٚ 

اػ٬ٗٚ ُٜخ، ك٤ظَٜ ٤َٓ ا٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ حُظ٢ ٣ئٖٓ رٜخ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ 

ٗل٤ق ك٢ ط٬ك٤ق ٗويٙ ٓظِلؼخ  رلٔخ٤ٓش ٗخىٍس اُحء حُظخ٣ٍن ٝحَُحٖٛ، اٗٚ ٫ ٣و٠٘ 

ك٢ حُلن ُٞٓش ٫ثْ، ٝإ ريح ُٚ إٔ ٌٛح حُلن ٛٞ ٓخ ٣َحٙ ٝٓخ ٣ؼظويٙ، ٝهي هخٝ 

ػزي حُوخىٍ ٓؼخٍى ٣ٞ١ِش ٝٓي٣يس ٓغ ٍُٓٞ حُِٔطخٕ حُؼوخك٢ ك٢ َٜٓ، ْٝٛ ػ٠ِ 

َْٜٝٗ، َٝٗ٘ ٓوخ٫طٚ ٝأرلخػٚ ك٢ حُي٣ٍٝخص حُؼوخك٤ش ك٢ َٜٓ، ٝأػخىٛخ ك٢ ٓيس ػ

ًظذ ٛيٍص ك٢ َٜٓ أ٠٣خ ، ٝط٤َ٘ ػ٘ٞحٗخص ًظزٚ ا٠ُ ٓٞهلٚ حُل١ٌَ حُـ١َء 

« أٍٝحم ٖٓ حَُٓخى ٝحُـَٔ»ك٢ ٍإ٣ش ٝحهغ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ك٢ َٜٓ، ٢ٛٝ 

م حَُكٞ ٖٓ أٍٝح»(، 6881ٝ« )أٍٝحم أهَٟ ٖٓ حَُٓخى ٝحُـَٔ»(، 6899ٝ)

ٍ: ٝؿٞٙ ٝأػٔخٍ ٖٓ أٍٝحم حُظٔؼ٤٘٤خص: ٗلن ٓؼظْ »(، 6889ٝ« )ٝحُوزٞ

(، ٢٠٣ٝء ٓٞهلٚ حُل١ٌَ ٝحُ٘وي١ حٗظٔخء ٣َٛق ٝػخرض 6881« )ٜٝٓخر٤ق ه٤ِِش

ُِؼَٝرش، ٝحريأ ػَٝ ٍٛٞس حُ٘وي ػ٘ي ػزي حُوخىٍ ٖٓ ٓويٓش ًظخرٚ ح٧ه٤َ، حُظ٢ 

خٕ ٓ٘طِوٚ ك٢ حٌُظخرش ٗزَس ، ًٝ«ٓوظطلخص ٖٓ ٤َٓس ًحط٤ش ػوخك٤ش»طلَٔ ػ٘ٞحٕ 

 هِٔخ ٣ؼظَف رٜخ حُٔ٘ظـِٕٞ ك٢ حُلٌَ ٝح٧ىد ٝحُ٘وي، ٝهِٔخ ٣ٔخٍٜٓٞٗخ:

٤ُْ ُِلو٤وش ٝؿٚ، ٝإٔ ٗلْ حُٜيف ٣ٌٖٔ رِٞؿٚ ٖٓ أًؼَ ٖٓ »

«ٓز٤َ
(612)

، ُٝؼَ أْٛ ٓخ ك٢ ٌٛٙ حُٔوظطلخص ػ٬ػش أٍٓٞ، أُٜٝخ ط٣ٌٞ٘ٚ حُظَر١ٞ 

٣َطِٚ ك٢ حُلـَ ٝهزَ »حُوَإٓ،  ٝحُؼوخك٢ ك٤غ حُ٘ؤٝ حُؼخ٢ُ ُِٞحُي، ػخٗن

حُـَٝد، ًٝخٕ كٖٔ حُٜٞص، ٤ِْٓ حُ٘طن، اٗٔخ ػٖ طَط٤ِٚ ٌٛح، رٌَ٘ أٓخ٢ٓ، 

َّ ك٢ هِز٢ «كلظض ٓؼظٔٚ، ٝأُلظٚ، ٝه
(619)

، ٝطؼِوٚ رخُظَحع حُؼَر٢ حُوي٣ْ 

ٝحُلي٣غ، ٝىٍحٓظٚ ُؼِْ ح٫ؿظٔخع ٝحُ٘لْ، ٝأٓخطٌطٚ ح٣ٌُٖ أهٌ ػْٜ٘ ٝٝؿٜٞٙ ا٠ُ 

: ٜٓطل٠ ٣ٍُٞ ٣ٝٞٓق َٓحى ٜٝٓطل٠ ٛلٞحٕ، ٍٝحى ػِْ ىٍٝد حُؼِْ ٝحُ٘وي

حُ٘لْ ك٢ حُـخٓؼش ح٣َُٜٔش، ٝػخ٤ٜٗخ طـَرظٚ ٓغ ح٧كِحد ٝحُؼَٔ ٝٓؼظَى حُل٤خس: 

ح٧هٞحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحُٔخ٤٤ًٍٖٔ ٝكَٙ حُؼَٔ ح٠ُخثؼش، ٍرٔخ رٔززٜٔخ، ٝح٧ٖٓ 

ؼزخٍس: حُوخ٣َٛش حُظ٢ ٛيٍّص أػيحىٛخ ر« حُط٤ِؼش»ٝحُٞظ٤لش ك٢ ح٩ػ٬ّ ٝٓـِش 
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، ٝػخُؼٜخ حػظِحُٙ رخُل٣َش «٣َ١ن حُٔ٘خ٤ِٟٖ ا٠ُ حُلٌَ ح٤ُٔخ١ٍ حُٔؼخَٛ»

٬ٛٝرظٚ ك٢ حُيكخع ػٖ حُلٌَ حُظوي٢ٓ ٝحُو٢ٓٞ ٌٝٓخريطٚ ٖٓ أٓؼخٍ ٣ٞٓق 

«ا٣خٕ ٤ٔٓغ أٝ ٌٓخٍػ٢ حُؼوخكش ح٣َُٜٔش»حُٔزخػ٢ 
(614)

، ٧ٗٚ ٤ُْ ػٔش أػٖٔ ٖٓ 

 حُل٣َش رخُ٘ٔزش ا٠ُ حٌُخطذ.

٠ ٜٓ٘ـ٤ش حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢، ٝهي كون أ٤ٗخء، ٝكخطظٚ ٓؼ٠ ػزي حُوخىٍ اُ

أ٤ٗخء، ٌٝٛح ٗؤٕ ٓوخٝ طؤ٤َٛ حُ٘وي، كٜٞ ٣ٔظـَم ك٢ حُ٘وي حُظطز٤و٢ ٣ٝ٘لَ ٖٓ 

حُظ٘ظ٤َ، ٣ٝٔظخُ رخُظل٤َِ حُل٢٘ ٝحُل١ٌَ ح١ٌُ ٫ ٣ل١َ رخُٜٞؽ حُل٢٘، ٫ٝ 

٣ٔظِْٔ َُ٘ف حُٟٔٞٞع أٝ ح٧كٌخٍ، ٫ٝ ٣ٔؼٖ ك٢ حُوَٝؽ ػٖ ٗوي حُ٘ٚ ا٠ُ 

هخٍؿٚ ُيٝحػ٢ حُظز٤َ٘ أٝ حُؼوخثي٣ش، حُظ٢ ِٗٔق ظ٬ُٜخ ػ٠ِ هِش ك٢ ٓطخ١ٝ ٗويٙ. 

إ ػزي حُوخىٍ ٣وَؽ ػٖ ٗوي ح٧ػٔخٍ حَُٝحث٤ش ٝحُو٤ٜٜش ا٠ُ ٓؼخ٣٘ش ١ٝؤس 

حَُحٖٛ ٧ٓزخد طظؼِن رزَُٝ ٗزَطٚ حُ٘و٤ٜش ٝحػظِحُٙ رَأ٣ٚ ك٢ طِؿ٤ش أكٌخّ 

ْ، رَٔحػخس ح٤َُٔ حُ٘ل٢ٔ حُو٤ٔش، ٧ٕ ٜٓ٘ؾ ػزي حُوخىٍ ٣وّٞ ػ٠ِ حُظو٤٤

ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ه٬٤ِ ، ٝح٧ْٛ رَٔحػخس حُٜٞؽ حُل٢٘. كوي ًًَ ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ 

رؼٞ أٗـخٕ حُٔ٘ظـَ رخُ٘وي، ٝٗوٚ ٝحهغ « أٍٝحم أهَٟ ٖٓ حَُٓخى ٝحُـَٔ»

حُ٘وي، ٍحك٠خ  حؿظ٬د حُٔ٘خٛؾ حُـَر٤ش، ٝحٗظوي حُ٘وي حُز١ٞ٤٘، ٖٝٓ أٓؼِظٚ ٬ٛف 

٩ؿلخُٜٔخ ح٫ُظِحّ رو٠خ٣خ حُٔـظٔغ ٝحُٞحهغ، ٝحٗظوي أ٠٣خ  ك٠َ ًٝٔخٍ أرٞ ى٣ذ 

ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُ٘ٚ ٝكيٙ ك٢ حُوَحءس ح٤ُٜ٘ش أٝ حُ٘وي٣ش، ٝىحكغ ػٖ ػ٘خ٣ش حُ٘وي 

ر٤ٔخهٚ، ٜٝٓ٘خ ٓـَٔ أػٔخٍ حٌُخطذ، ١ٝخُذ رخُٞهٞف ػ٘ي ٍٓخُش حُؼَٔ، 

خ٤ٗش، ٝرخُٟٞٞف ٝرخ٫ٓظؼخٗش ر٘ظ٠ ح٧ىٝحص ٝحُٔ٘خٛؾ حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ حُؼِّٞ ح٩ٗٔ

حُل١ٌَ ك٢ حُ٘وي، ٓظـ٘زخ  ط٤ٔٔش ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ رخٜٓٔخ، ٝرخ٫هظٜخى ٝحُظ٤ًَِ، 

ٝرـٔخٍ ح٤ُٜخؿش ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، ٝٗلَ ٖٓ ح٫ٓظـَحم ك٢ حٓظؼٔخٍ 

طِي حُٜ٘ٞس حُوي٣ٔش حُٔظـيىس »حُٜٔطِلخص، ٝىحكغ، ىحثٔخ ، ػٖ ٍٓخُش حٌُظخرش 

ؼِٔخ هخٍ ٝحكي ٖٓ ٗؼَحث٘خ حَُحك٤ِٖ ـ ِٜٗغ ٬ٛ٩ف حٌُٕٞ حُلخٓي.. اٗٔخ ٗلٖ ـ ٓ

٢ً ٌٗظذ ٗؼَٗخ ك٢ ح٤َُِ، هزَ إٔ ٣ٔلَ حُٜ٘خٍ ػٖ ٗؼَ أ٣خٓ٘خ حُزـ٤ٞ. ٝاٗٔخ 

«حُوخرٞ ػ٠ِ ٣و٤٘ٚ ـ ٛ٘خ ٝح٥ٕ ـ ٓؼَ حُوخرٞ ػ٠ِ حُـَٔ
(611)

. 

كخٍٝم ػزي حُوخىٍ ٤ٔٗؾ ٝكيٙ ك٢ حُ٘وي، ٝػ٬ٓش ػ٠ِ أٛخُظٚ ىٕٝ كٌٌُش أٝ 

ّْ ًظخر ٚ، ح٧ٍٝ، ٧ٕ ًظزٚ ط٠ْ ٓوخ٫ص ك٢ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش حُٔوظِلش حىػخء. ٝهي ٟ

اكيٟ ػَ٘س ٓوخُش  ٗوي٣ش « أٍٝحم ٖٓ حَُٓخى ٝحُـَٔ»ٝك٢ حُٞحهغ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، 

ػٖ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٝػزي حَُكٖٔ ٤٘ٓق ٣ٝٞٓق اى٣ٍْ ٝٛ٘غ هللا ارَح٤ْٛ ٝرٜخء 
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أٍٝحم »ُؼخ٢ٗ ١خَٛ ٝك٤يٍ ك٤يٍ ُٝط٤لش ح٣ُِخص ٤ِٓٝٔخٕ ك٤خٝ، ٝكٟٞ ًظخرٚ ح

ػٔخ٢ٗ ػَ٘س ٓوخُش ػٖ ٗـ٤ذ ٓللٞظ، ٝػزي حَُكٖٔ « أهَٟ ٖٓ حَُٓخى ٝحُـَٔ

٤٘ٓق، ٝكظل٢ ؿخْٗ، ٣ٝٞٓق اى٣ٍْ، ٝٓلَ ه٤ِلش، ٝؿزَح ارَح٤ْٛ ؿزَح، 

ٝػ٬ء حُي٣ذ، ٝدمحم ١ٌَٗ، ٝك٘خٕ ح٤ُ٘ن، ٝؿٔخٍ حُـ٤طخ٢ٗ، ٝٗؼ٤ْ ط٬ٌ، ْٟٝ 

ص ػٖ ٝؿٞٙ أىرخء ػَد، ْٜٝٓ٘ ٓوخ٫« ٖٓ أٍٝحم حَُكٞ ٝحُوزٍٞ»ًظخرٚ حُؼخُغ 

ٍٝحث٤ٕٞ ٝهٜخٕٛٞ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ هَحرش ػ٣َٖ٘ ٓوخُش ػٖ ٗـ٤ذ ٓللٞظ 

ٝكظل٢ ؿخْٗ ٝك٘خ ٤ٓ٘ٚ ٝح٤َٓ كز٤ز٢ ٣ٝٞٓق اى٣ٍْ ٝرٜخء ١خَٛ ٝػزي حُلظخف 

حُـَٔ ٝأرٞ حُٔؼخ٢١ أرٞ حُ٘ـخ ٝأكٔي ارَح٤ْٛ حُلو٤ٚ ٝػ٬ء حُي٣ذ ٝؿ٤َٔ ػط٤ش 

« ٗلن ٓؼظْ ٜٝٓخر٤ق ه٤ِِش»لش. أٓخ حٌُظخد ح٧ه٤َ ارَح٤ْٛ ِٟٝٓٞ رٌَ ٝٓلَ ه٤ِ

كلٟٞ هَحرش ػ٬ػ٤ٖ ٓوخُش ػٖ ػزي حَُكٖٔ ٤٘ٓق ُٝط٤لش ح٣ُِخص ٝرٜخء ١خَٛ 

ٝارَح٤ْٛ أ٬ٕٛ ٝدمحم حُزٔخ٢١ ٝك٤يٍ ك٤يٍ ٣ٝٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ ٝحػظيحٍ ػؼٔخٕ 

ٝكئحى حُظ٢ٌَُ ٝكظل٢ ؿخْٗ ٝأرٞ حُٔؼخ٢١ أرٞ حُ٘ـخ ٝدمحم ١ٌَٗ ٝأ٤ٖٓ ٓؼِٞف 

 ارَح٤ْٛ ح٢ٌُٗٞ ٝؿ٤َْٛ.ٝ

٣ٝظ٤ِٔ حٌُظخد ح٧ه٤َ رظ٘خ٢ٓ ػ٘خ٣ش ػزي حُوخىٍ رخُٜٞؽ حُل٢٘، ٝرخُظيه٤ن ك٢ 

ُـظٚ ٜٝٓطِلٚ، ٝرخٍطلخع ٗزَس حَُٜحكش ك٢ ٓٞحؿٜش ٬ٌ٘ٓص حُل٤خس حُؼوخك٤ش، 

ٝر٤َٔ ٗخىٍ ا٠ُ حُظٞحٟغ، ٝروِل٤ش ػوخك٤ش ٓؼٔوش، ىٕٝ إٔ ٣ؼوَ حُ٘ٚ رخَُٔحؿغ 

ٓؼَ ٌٛح حُ٘وي ٓوظِلخ  ػٖ حُ٘وي حُٔخثي، ٝٓلظلظخ  رويٍ ػخٍ ٝحُٜٔخىٍ، ٓٔخ ٣ـؼَ 

 ٖٓ حُؼ٤ِٔش ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُٔٔئ٤ُٝش.

ُٝؼِ٘خ ٤َ٘ٗ ك٢ هخطٔش كي٣ؼ٘خ ػٖ ٛئ٫ء حُ٘وخى حُٔئ٤ِٖٛ أْٜٗ ٓؼٞح، 

ٝريٍؿخص ٓظلخٝطش، ا٠ُ ٜٓ٘ـ٤ش حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢ حُظ٢ ػَكض ك٢ حُ٘وي 

خ٤ُذ ٓٔخٍٓظْٜ، ُـش  ٜٝٓطِلخ  ح٫ٗـِٞٓخ٢ًٗٞٔ، كظِٞٗض ٌٛٙ حُٟٔٞٞػ٤ش رؤٓ

 ٝاؿَحءحص ٗوي٣ش.
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 حُلَٜ حُؼخ٢ٗ

حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ ط٣ٌٖٞ ح٫طـخٛخص 

 حُـي٣يس

 ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش
ٜٗٞ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص ٝحُٔظ٤٘٤خص ٠ٜٗظٚ حُٔؼظزَس، رخطـخٙ 

ٜخ ، أٛخُظٚ، ٝحٗظ٘خٍٙ، ٝػ٤ِٔظٚ، ٓؼَك٤خ  ٜٝٓ٘ـ٤خ ، ٜٓطِل٤خ  ٝٗظ٣َخ  ٝطو٤ٜ

)حُ٘وي حُ٘ٞػ٢ ٝحُٔظوٜٚ ٨ُؿ٘خّ ح٧ىر٤ش(. ؿ٤َ إٔ حطـخٛخص ٗوي حُوٜش 

ٝحَُٝح٣ش حُـي٣يس، ريأص رخُظٌَ٘ ٝحُظٍٜٞ ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص، ٝهي ٓخػي ػ٠ِ ٌٛح 

حُظٌَ٘ ٝحُظٍٜٞ ػٞحَٓ ًؼ٤َس أػَص طؤػ٤َح  رخُـخ  ك٢ حَُٝح٣ش ٝحُوٜش ٝٗويٛٔخ 

خٍ ٝػٍٞس حُٔؼِٞٓخص، ٝططٍٞ رٜ٘خؿ٤خص كي٣ؼش، ٓؼَ حُظَؿٔش، ٝٝٓخثَ ح٫طٜ

حُؼِّٞ ٝحُٜ٘خؿ٤خص حُٔؼَك٤ش، ٝأرلخع ح٣ُٜٞش، ٝحُظطِغ ا٠ُ حُلي٣غ ٝحُليحػش، ٢ٛٝ 

حُؼٞحَٓ ح٧ْٛ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٫طٜخٍ حُ٘و٢ٜ رٜٔخىٍ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس 

َٝٓحؿؼٜخ ٓزخَٗس، ٗظ٤ـش ُظؼِْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش، ُٝٞكَس حَُٝحكي حُؼ٤ِٔش 

 ٤ش، ٖٓٔ ىٍٓٞح ك٢ حُـخٓؼخص ٝحُٔؼخٛي ح٧ؿ٘ز٤ش. ٝح٧ًخى٤ٔ٣ش حُؼَر

 ٝطٔخٍػض ػٞحَٓ أهَٟ ُيٟ ؿَٜٔس ػ٠٣َش ٖٓ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ، ٢ٛٝ

ك٢ ؿخُز٤ظٜخ ٗظخؽ حُؼ٬هش حُٔئٍهش ر٤ٖ حٌُحص ٝح٥هَ، ر٤ٖ حُظو٤ِي حُؼَر٢ 

ٝحُٔئػَحص حُـَر٤ش، ٓؼَ حُظؤ٤ُق حُٔؼـ٢ٔ ٝحُٜٔطِل٢ ٝحُٔٞٓٞػ٢ ك٢ ح٧ىد 

ش ٝحَُٝح٣ش روخٛش، ٝحُؼ٬هخص ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ، ٝأرلخع ٗظ٣َش ح٧ىد رؼخٓش، ٝحُوٜ

 ٝٗظ٣َش حُوٜش ٝحَُٝح٣ش رؼي ًُي، ٝحُزلغ ػٖ ٗظ٣َش ٗوي٣ش ػَر٤ش:

 الترجمة: -1
ُوي ٗ٘طض حُظَؿٔش ًؼ٤َح  ه٬ٍ كظَس حُزلغ، ٤ٓ٫ٝٔخ طَؿٔش حُوٜش 

٤ش ٝحُؼوخكش ٝحَُٝح٣ش ٝرلؼٜٔخ. ٤٘٣َٝ حٌُظخد ح١ٌُ أٛيٍطٚ حُٔ٘ظٔش حُؼَر٤ش ُِظَر

( ا٠ُ 6891« )ىٍحٓخص ػٖ ٝحهغ حُظَؿٔش ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢»ٝحُؼِّٞ رـِأ٣ٚ 

حٓظؤٗق حُؼَد، رظؼز٤َ »ح٠ُ٘ؾ ح١ٌُ رِـظٚ حُظَؿٔش ك٢ أهطخٍ ػَر٤ش ًؼ٤َس، كوي 

ٗلخىس حُو١ٍٞ، ٓؼ٤ْٜ ك٢ ٤ٓيحٕ حُظَؿٔش، رؼي إٔ كووض حُزِيحٕ حُؼَر٤ش 

حكيح  ُؼوخكظْٜ حُوٜزش ح٤ِٛ٧ش حُظ٢ حٓظو٬ُٜخ، ٌِٝٓض ك٣َظٜخ، كـؼِٞح ٜٓ٘خ ٍ
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حُْٜٔ ك٢ حُٞهض حَُحٖٛ ٓؼَكش حُٞحهغ ٝح٫ٗط٬م ٓ٘ٚ ا٠ُ كخٍ »ٝ«. ٣ؼظِٕٝ رٜخ

أك٠َ، ربكيحع حُٔئٓٔخص، ٝاٛيحٍ حُظ٣َ٘ؼخص، ٝٓي حُؼـَحص، ٝحٓظ٘زخ١ 

ٖ: طؼ٣َذ حُؼِْ ٝحُظؼ٤ِْ  حُٞٓخثَ حُظ٢ طٌلَ حُظويّ ٝحُ٘ـخف ٝطلو٤ن حُٜيك٤ٖ حٌُز٣َ٤

غ، ٝحُظٞحَٛ ٓغ حُؼوخكش ح٧ؿ٘ز٤ش اؿ٘خء ُؼوخكظ٘خ حُؼَر٤ش، ٝطؼ٣َلخ  رخُؼزو٣َش ٝحُٔـظٔ

«حُؼَر٤ش ٝهيٍحطٜخ ح٩ريحػ٤ش ك٢ ح٧ْٓ ٝح٤ُّٞ، ٝك٢ حُـي
(611)

. 

إ ٗلخىس حُو١ٍٞ، ٝٛٞ حُوز٤َ حُٔؼَٝف ك٢ ٤ٓيحٕ حُظَؿٔش، ٣ئًي رِٞؽ 

حُٔؤٕٓٞ  حُؼَد ٓٔظٟٞ ح٠ُ٘ؾ ك٢ حُظَؿٔش، حٓظؼخىس ُِلظَس حٌُٛز٤ش ك٢ ػَٜ

ٝر٤ض حُلٌٔش ك٢ حُو٤َٖٗ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ُِٜـَس، ٣ٝؤَٓ ح٫ٗط٬هش ا٠ُ كخٍ أك٠َ 

طـؼَ حُظَؿٔش ٍحكيح  أٓخ٤ٓخ  ٖٓ ٍٝحكي ح٩ريحع. ُٝؼِ٘خ ٗيٍى ٌٛح حُٔٔظٟٞ ٖٓ 

ح٠ُ٘ؾ ك٤ٖ ٗوخٍٕ ٝحهغ حُظَؿٔش ه٬ٍ كظَس حُزلغ، رٞحهؼٜخ ك٢ حُلظَحص حُٔخروش، 

٤ٖ( ُيٟ ىٍحٓظٚ ُٔزَ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ حُوٜش كوي أهَ كٔخّ حُوط٤ذ )كِٔط

هطؼض ١ٞٗخ  ػظ٤ٔخ  ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص، ٤ٓ٫ٝٔخ ك٢ حُٔـخٍ »ح٣ٍُٞٔش، إٔ حُظَؿٔش 

حُو٢ٜٜ، ٝطَؿٔض ٍٝح٣خص ٝهٜٚ ًؼ٤َس ػٖ حُل٤َٔٗش، ٝأك٤خٗخ  ػٖ 

ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش، ٝػٖ ٣َ١ن ٛخط٤ٖ حُِـظ٤ٖ طَؿٔض آػخٍ ه٤ٜٜش ًؼ٤َس ػٖ آىحد 

ٟ ًخ٤َُٓٝش ٝح٧ُٔخ٤ٗش ٝح٣٩طخ٤ُش ٝحُٜ٘ي٣ش ٝح٧ٓزخ٤ٗش ٝح٤٘٤ُٜش )أٍٝٝر٤ش( أهَ

«ٝؿ٤َٛخ
(619)

. 

ٝٓخ ًًَٙ حُوط٤ذ ٫ ٣ظـخُٝ ػَ٘حص حٌُظذ، أٓخ ك٢ كظَس حُزلغ كـخُٝ 

حُؼيى حُٔجخص، ٗخ٤ٛي ػٖ ح٠ُ٘ؾ ك٢ ٓٔظٟٞ حُظَؿٔش ٝطوٜٜٜخ، رل٠َ حُظطٍٞ 

٤ٖ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٝحُل٤َٔٗش، ك٢ ٓؼَكش حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش، اً ُْ طؼي ٓوظَٜس ػ٠ِ حُِـظ

ٝك٢ حكظَحكٜخ ٝططٍٞ طوخٗخطٜخ، ٝطٞحكَ ح٧ػيحى حٌُز٤َس ٖٓ ٓظَؿ٢ٔ حُٜ٘ٞٙ 

ح٧ىر٤ش ح٣ٌُٖ ٣ظلِٕٞ رخ١َُٝ٘ ح٬ُُٓش ُٔؼَ ٌٛٙ حُظَؿٔش
(619)

، ٝك٢ طؼيى ىٍٝ 

 حَُ٘٘ حُؼخٓش ٝحُوخٛش حُظ٢ ُحىص ػ٠ِ حُٔجخص ك٢ رؼٞ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش.

 ٜش ٝحَُٝح٣ش ٝٗويٛٔخ ك٢ كظَس حُزلغ:ٍٝٗٞى اٗخٍحص ػٖ طَؿٔش حُو

 ترجمة الرواية والقصة: -1-1

                                                                 
)جزءاف( ػ المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو ػ « دراسات عف واقع الترجمة في الوطف العربي». عدة مؤلفيف: 156

 .272ػ ص 2ػ ج 1985تونس 

 .44ػ مصدر سابق ػ ص« سبل المؤثرات األجنبية». الخطيب، حساـ: 157

 -2معرفة المغة األجنبية،  -1د إلى شيوع مثل ىذه الشروط وتمثل المترجميف ليا، وىي: . أشارت سامية أسع158
 رؤية النص مف الداخل. -4القدرة عمى التحميل واإلدراؾ األدبي،  -3معرفة المغة التي يترجـ إلييا النص، 

 يناير ػ فبراير ػ مارس ػ 4ػ العدد  19)الكويت( المجمد « عالـ الفكر»في « ترجمة النص األدبي»انظر بحثيا  
 . 24ػ ص 1989
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حهظَٜص طَؿٔش حَُٝح٣ش ػ٠ِ ٍٝح٣خص ٝٓـٔٞػخص ه٤ٜٜش ه٤ِِش ك٢ ًَ 

ػوي كظ٠ ٜٗخ٣ش حُٔظ٤٘٤خص، ٌُٖٝ ح٫ٗط٬هش حٌُز٤َس كيػض ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص 

رظو٤ٜٚ ٬َٓٓ هخٛش رخَُٝح٣ش ٝحُوٜش حُؼخ٤ُٔش ُيٟ ػيى ٖٓ ىٍٝ حَُ٘٘ 

 ر٤ش، أٝ حػظٔخى ٤ٓخٓش َٗ٘ ٓٔظَٔس َُِٝح٣خص ٝحُوٜٚ حُؼخ٤ُٔش.حُؼَ

ًخٗض ىحٍ ح٬ٍُٜ، طَ٘٘ ٍٝح٣ش ًَ َٜٗ، ٖٓ حَُٝح٣خص حُز٤ٔ٤ُٞش أٝ 

ح٫ٓظ٤ً٬ٜش أٝ حُٔوظزٔش، ٝٗخىٍح  ٓخ َٗ٘ص ٍٝح٣خص أٝ هٜٜخ  ٓٔخ ٣ؼي ٗٔخًؽ ٤١زش 

ٝ ٣ٌُٜٖ حُـ٤ٖٔ٘ حُو٤٤ٜٜٖ. َٝٗػض ىٍٝ َٗ٘ ػخٓش ٝهخٛش رَ٘٘ ٍٝح٣ش أ

« ىحٍ ح٤ُوظش حُؼَر٤ش»ٍٝح٣ظ٤ٖ ًَ ػخّ، ػ٠ِ طلخٝص ك٢ حُٔظ٤٘٤خص، ٓؼَ 

ىحٍ »)ر٤َٝص(، ٝ« حٌُٔظزش حُلي٣ؼش»)ر٤َٝص(، ٝ« ىحٍ ح٥ىحد»)ىٓ٘ن(، ٝ

ح٩ىحٍس حُؼخٓش »)حُوخَٛس(، ٝ« ٌٓظزش ح٧ٗـِٞ ح٣َُٜٔش»)حُوخَٛس(، ٝ« حُٔؼخٍف

حُيحٍ ح٣َُٜٔش »حُوخَٛس( ٝ« )ُِؼوخكش رُٞحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ـ ِِٓٔش ح٧ُق ًظخد

ىحٍ حٌُخطذ حُؼَر٢ ـ »)حُوخَٛس(، ٝ« ُِظؤ٤ُق ٝحُظَؿٔش ـ ِِٓٔش حُـٞحثِ حُؼخ٤ُٔش

ىحٍ ٓـِش »)حُوخَٛس(، ٝ« ِِٓٔش ٖٓ ح٧ىد حُؼخ٢ُٔ ـ ِِٝٓٔش ٖٓ حَُ٘م ٝحُـَد

)ر٤َٝص(، ػْ ًخٗض ح٫ٗط٬هش ح٧ًزَ ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤٘٤ٗخص، ٝحًًَ « ٗؼَ

 :رؼٞ ح٬ُٔٓق

  رخ٩ٟخكش «ٍٝح٣خص ػخ٤ُٔش»ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد )حُوخَٛس(: ِِٓٔش ،

ا٠ُ ػَ٘حص حَُٝح٣خص، ٝٓؼِٜخ ػَ٘حص حُٔـٔٞػخص حُو٤ٜٜش، ٝح٧ػٔخٍ 

 حٌُخِٓش ُي٣ٔظ٣ٞل٢ٌٔ.

  َٓحُوٜش حُؼخ٤ُٔش»ٝ« ٍٝح٣خص ػخ٤ُٔش»ُٝحٍس حُؼوخكش )ىٓ٘ن(: ٬ٓ» ،

ص حُو٤ٜٜش، ٝح٧ػٔخٍ حٌُخِٓش رخ٩ٟخكش ا٠ُ ػَ٘حص حَُٝح٣خص ٝحُٔـٔٞػخ

 ٤ُِٞ طُٞٔظ١ٞ.

  ىحٍ ح٥ىحد )ر٤َٝص(: أٛيٍص ٓجخص حَُٝح٣خص حُؼخ٤ُٔش، ٖٓ ح٤ُخرخٕ ٝكَٗٔخ

 ٝأ٣ٌَٓخ ٝؿ٤َٛخ.

 .ىحٍ ػ٣ٞيحص )ر٤َٝص(: أٛيٍص ػَ٘حص حَُٝح٣خص حُل٤َٔٗش 

  حَُٝح٣خص حُؼخ٤ُٔش، « ٍٝح٣خص ح٬ٍُٜ»ىحٍ ح٬ٍُٜ )حُوخَٛس(: طخرؼض ِِٓٔش َ٘ٗ

ُض ك٢ ٤ٓخٓش حَُ٘٘ ًؼ٤َح ، كَ٘٘ص ٍٝح٣خص ٝٓـٔٞػخص ه٤ٜٜش ٝهي ػي

 ٛخٓش ٝؿخىس.

  ؿ٘خف »ىحٍ حُٜ٘خٍ )ر٤َٝص(: َٗ٘ص رؼٞ حَُٝح٣خص حُؼخ٤ُٔش، ٜٝٓ٘خ

 ُُٔٞـ٘ظ٤ٖٔ.« ح١َُٔخٕ

  ٝك٤ٜخ «ًحًَس حُ٘ؼٞد»ٓئٓٔش ح٧رلخع حُؼَر٤ش )ر٤َٝص(: َٗ٘ص ِِٓٔش ،

٣ش ٗخٍكش، ٝرؼٞ أًؼَ ٖٓ أٍرؼ٤ٖ ٍٝح٣ش ػخ٤ُٔش ِٓٝىس رٔويٓخص ٗوي

 حُٔـٔٞػخص حُو٤ٜٜش. 

  ٍىحٍ حُلخٍحر٢ )ر٤َٝص( ٝىحٍ حُؼٞىس )ر٤َٝص( ٝىحٍ حرٖ ٍٗي )ر٤َٝص( ٝىح
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ٓؼخى حُٜزخف )ح٣ٌُٞض(، ٝػَ٘حص ىٍٝ حَُ٘٘ حُٔٔخػِش: َٗ٘ص ػَ٘حص 

 حَُٝح٣خص ٝحُٔـٔٞػخص حُو٤ٜٜش.

  ىحٍ حُظويّ ٝىحٍ ٍحىٝؿخ )ٌٓٞٓٞ(: َٗ٘طخ ٓجخص حَُٝح٣خص ٝحُٔـٔٞػخص

و٤ٜٜش ح٤َُٓٝش ٝحُٔٞك٤٤ظ٤ش، ٝح٧ػٔخٍ حٌُخِٓش أٝ ٗزٚ حٌُخِٓش ُزؼٞ حُ

حُوٜخ٤ٖٛ ٝحَُٝحث٤٤ٖ ٓؼَ حٗطٕٞ ط٤٘وٞف ٝى٣ٔظ٣ٞل٢ٌٔ ٝطٍٞؿ٤٘٤ق 

 ٤ٌْٔٓٝ ؿ٢ًٍٞ.

  حٌُٔظذ ح٩ػ٢ٓ٬ حُزِـخ١ٍ )ىٓ٘ن(: َٗ٘ ػَ٘حص حَُٝح٣خص ٝحُٔـٔٞػخص

 حُو٤ٜٜش حُزِـخ٣ٍش ُيٟ ىٍٝ َٗ٘ ٛـ٤َس ريٓ٘ن.. حُن.

كًَش َٗ٘ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش حُٔظَؿٔش ا٠ُ ىٍحٓش هخٛش ُِظؼَف ٝطلظخؽ 

حُ٘ٞػ٢ ٝح٢ٌُٔ ٝح٧ِٓٞر٢ ٝحُل١ٌَ ٫ٓظوزخُٜٔخ ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢، حٓظَٔحٍح  ُٔخ 

كؼِٚ ػزيٙ ػزٞى )٣ٍٞٓش( ك٢ ىٍحٓخطٚ حُٔظؼيىس ٫ٓظوزخٍ حَُٝح٣ش ح٧ُٔخ٤ٗش ك٢ 

 :ٚ لي٣ؼش: ىٍحٓش حٓظوزخ٤ُش حَُٝح٣ش ح٧ُٔخ٤ٗش حُ»حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ًٔخ ك٢ ًظخر٤

ٙ: ىٍحٓخص ك٢ حُظَؿٔش ح٧ىر٤ش ٝحُظزخىٍ »( 6889ٝ« )ٓوخٍٗش ٛـَس حُٜ٘ٞ

 (.6881« )حُؼوخك٢

 ترجمة نقد القصة والرواية: -1-2

ٗ٘طض طَؿٔش ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش أ٠٣خ ، كظَٜص ػَ٘حص حٌُظذ 

ى، حُٔظَؿٔش ُِٔ٘ظ٣َٖ ٝحُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ أٓؼخٍ ؿٍٞؽ ًُٞخطٖ، ٝر٢َٓ٤ ُزٞ

ٝح٣خٕ ٝح١ ٝحٍُٗٞي ٤ًظَ، ٍٝٝؿَ أُٖ، ٝكَحٗي ٤ًَٓٞى، ٝؿخٕ ح٣ق طخى٤٣ٚ، ٝؿخٕ 

٣ٌٍخٍىٝ، ٝٓخٍص ٍٝر٤َ، ٣ٝخ٫ٌٞٗك٣َٖ، ٣ٍٝظ٘خٍى ك٣َزٍٕٞ، َُِٝٝحث٤٤ٖ 

ٝحُوٜخ٤ٖٛ أٓؼخٍ ح٤٤ْٗ ٖٗ ٝآ٫ٕ ٍٝد ؿ٤٣َٚ ٤٘٤َٓٝ رٞطٍٞ ٝؿخر٤٣ََ 

 ؿخ٤ٍٓخ ٓخ٤ًٍِ ٝٗـٞؿ٢ ٝحػ٤ٞٗـٞ.

ذ ػٖ ٍٝحث٤٤ٖ ٝهٜخ٤ٖٛ ْٜٝٓ٘ أٓؼخٍ ٓؼِٔخ طَؿٔض ػَ٘حص حٌُظ

ى٣ٔظ٣ٞل٢ٌٔ )ظَٜص ػ٘ٚ أًؼَ ٖٓ هْٔ ًظذ ٓظَؿٔش( ٝطُٞٔظ١ٞ ٝرِِحى 

 ٝٓخ٤ٍَٓ رَٝٓض ٝحٗي٣ٍٚ ٓخَُٝ ٝط٤٘وٞف.

٬٣ٝكع، إٔ حٌُظذ حُٔظَؿٔش حطـٜض ا٠ُ حُٟٔٞٞػخص حُظخ٤ُش
(618)

: 

 حَُٝح٣ش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش. -6

 حَُٝح٣ش حُل٤َٔٗش. -2

 حَُٝح٣ش ك٢ أٍٝٝرخ. -9

 حُوٜش ك٢ أٍٝٝرخ. -4

                                                                 
 . في إحصاء أولي تقريبي زاد عدد الكتب النقدية المترجمة عف الرواية والقصة عف تسعيف كتابا .159
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 حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ح٤َُٓٝش. -1

 حُوٜش ك٢ أٍٝٝرخ. -1

 حَُٝح٣ش حُـي٣يس حُل٤َٔٗش. -9

 حَُٝح٣ش ٝحُوٜش ك٢ أ٣ٌَٓخ ح٬ُط٤٘٤ش. -9

حُوٜش ٝحَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، أ١ ٓخ ًظزٚ حُٔٔظَ٘هٕٞ ٝح٧ؿخٗذ ػٖ حُوٜش  -8

 ٝحَُٝح٣ش حُؼَر٤ش.

 حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ح٤ُخرخٕ. -61

 وافد األكاديمية:الر  -2
ٓخٍٓض حَُٝحكي ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٖٓ ه٣َـ٢ حُـخٓؼخص ٝحُٔؼخٛي حُؼ٤ِخ 

رؤ١َٝكخطٜخ حُؼ٤ِٔش طؤػ٤َح  ٓظِح٣يح  ك٢ ط٤ٔ٘ش ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝك٢ اٗزخع 

حُزلغ حُؼ٢ِٔ رخُٜٔ٘ـ٤ش حُٔؼَك٤ش حُلي٣ؼش. إ ٗظَس ا٠ُ كـْ ح١٧َٝكخص 

ٝحُو٤ٜٜش ك٢ كظَس حُزلغ ه٤خٓخ  ا٠ُ  ٝحَُٓخثَ حُـخٓؼ٤ش ك٢ حُيٍحٓخص حَُٝحث٤ش

حُلظَس ٓخ هزِٜخ ٣ٟٞق كًَش كًَش حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢، كل٢ ىٍحٓش ُٔوظخٍ 

« ر٤زِٞؿَحك٤خ حَُٓخثَ حُـخٓؼ٤ش ك٢ حُيٍحٓخص حَُٝحث٤ش»رٞػ٘خ٢ٗ )حُـِحثَ( ػٖ 

( ر٤ٖ إٔ ػيى ح١٧َٝكخص رِؾ حػ٘ظ٤ٖ ٝػ٣َٖ٘ أ١َٝكش 6884)طـ٤ِخص حُليحػش 

، ر٤٘ٔخ ٗٞه٘ض أًؼَ ٖٓ 6891حُـخٓؼخص حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤ش كظ٠ ػخّ ك٢ ٓوظِق 

، رؼي حٓظيٍح٢ً ُزؼٞ 6894ٝ  6891ٓخثش ٝه٤ٖٔٔ أ١َٝكش ك٤ٔخ ر٤ٖ ػخ٢ٓ 

ح١٧َٝكخص حُظ٢ ؿلَ ػٜ٘خ حُؼزض، ٝهيّ ػيى ٓٔخػَ ٖٓ ح١٧َٝكخص كٍٞ حُوٜش 

 حُو٤َٜس. ٬٣ٝكع إٔ حٛظٔخٓخص ح١٧َٝكخص ٝكن حُظخ٢ُ:

َ: حٛظٔخٓخص رخ   أ١َٝكخص. 9ُطل

 أ١َٝكخص. 9حٛظٔخٓخص رخَُٔأس:  

 أ١َٝكخص. 61حٛظٔخٓخص رخُٔـظٔغ:  

ٝ: أ١َٝكظخٕ.   حٛظٔخٓخص رخ٧ٍ

 أ١َٝكخص. 8حٛظٔخٓخص رخُ٘و٤ٜش حَُٝحث٤ش:  

 أ١َٝكش. 61حٛظٔخٓخص رخ٫طـخٛخص حَُٝحث٤ش:  

 أ١َٝكخص. 9حٛظٔخٓخص رخ٧ػَ حَُٝحث٢ ٝحُظطٍٞ ح٫ؿظٔخػ٢:  

 أ١َٝكخص. 1ُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش: حٛظٔخٓخص رخ 

 أ١َٝكخص. 9حٛظٔخٓخص رخُيٍحٓش حُٔوخٍٗش:  

 أ١َٝكخص. 9حٛظٔخٓخص رخٍُٜٞس ٖٓ ه٬ٍ حَُٝح٣ش:  

 أ١َٝكش. 26حٛظٔخٓخص رخُز٘خء حَُٝحث٢:  

 حٛظٔخٓخص رخُو٤٠ش حُـِحث٣َش: أ١َٝكظخٕ. 

 أ١َٝكخص. 9حٛظٔخٓخص رخَُٝح٣ش حٌُٔظٞرش رخُل٤َٔٗش:  
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 أ١َٝكخص. 1ِٛش رلٖ حَُٝح٣ش: حٛظٔخٓخص ُٜخ  

 أ١َٝكخص. 9حٛظٔخٓخص رخُزطَ حَُٝحث٢:  

 أ١َٝكخص. 9حٛظٔخٓخص رخُظطٍٞ حَُٝحث٢:  

 أ١َٝكخص. 9حٛظٔخٓخص رخَُٝح٣ش حُظخ٣ٍو٤ش:  

 أ١َٝكش. 69حٛظٔخٓخص رخَُٝح٣ش ٝحَُٝحث٢:  

 أ١َٝكخص. 1حٛظٔخٓخص رخَُٝح٣ش حُوخٛش رزِي ػَر٢:  

 أ١َٝكخص. 1ٕ: حٛظٔخٓخص رخٌُٔخٕ ٝحُِٓخ 

حٛظٔخٓخص رخُظؤػَ ٝحُظؤػ٤َ ٝرخَُٜحع ر٤ٖ حَُٝح٣ش حُؼَر٤شٝحَُٝح٣ش حُـَر٤ش: 

 أ١َٝكخص. 9

 حٛظٔخٓخص روَحءس حَُٝح٣ش: أ١َٝكظخٕ.

 أ١َٝكخص. 1حٛظٔخٓخص رخُوطخد حَُٝحث٢: 

 أ١َٝكخص. 61حٛظٔخٓخص رخَُٝح٣ش حُـي٣يس: 

ٖ ٝه٠خ٣خٙ طلٞم حُؼ٘خ٣ش ُٝٞ طؤِٓ٘خ ٌٛٙ ح٫ٛظٔخٓخص ُٞؿيٗخ إٔ حُؼ٘خ٣ش رخُل

رخُٟٔٞٞػخص ٝه٠خ٣خٛخ، ٝحًًَ ِٓٔل٤ٖ ٌُُي، كوي ًخٗض ىٍحٓخص حَُٝح٣ش 

 :6891حُظخ٣ٍو٤ش، رخٓظؼ٘خء ىٍحٓظ٤ٖ، هي ٗٞه٘ض ك٢ حُـخٓؼخص هزَ ػخّ 

  ٍٝح٣خص ؿَؿ٢ ٣ُيحٕ حُظخ٣ٍو٤ش ٝىٍٝٛخ ك٢ حَُٝح٣ش ح٣َُٜٔش ـ ٛٔيح٢ٗ ػ٢ِ ـ

 )ٓخؿٔظ٤َ(. 6816ؿخٓؼش حُوخَٛس 

 ش حُظخ٣ٍو٤ش ك٢ حُٜلق ح٣َُٜٔش ـ ٓلٔٞى ح٣َُ٘ق ـ ؿخٓؼش حُوخَٛس حَُٝح٣

 ـ )ٓخؿٔظ٤َ(. 6818

  ىًظٍٞحٙ(. 6819حَُٝح٣ش حُظخ٣ٍو٤ش ك٢ ح٧ىد ـ ػزي حَُكٖٔ أرٞ ػ٢ِ( 

  َٜ لي٣غ ك٢ٓ  ر٢ ُح َُؼ ٛخ ك٢ ح٧ىد ح ططٍٞ ٝح٣شٝ  ٣َق  6898-6986حَُ ٞى حُ٘ لٔ ـٓ 

.)َ ٓخؿٔظ٤ ( 

 ر َُؼ ٣و٤ش ك٢ ح٧ىد ح ظٍخ ٝح٣ش ُح ٕ حَُ ٘ي  ُ ٓؼش ٢ُٓـ  ؿخ لخ َح٤ْٛ ُح ٍٞ ار ٜ٘  ٓ لي٣غـ  ٢ ُح

6811 .)ٙ ٍح ٞظ  )ًى

  َحَُٝح٣ش حُظخ٣ٍو٤ش ػ٘ي ؿٍٞؿ٢ ٣ُيحٕ ـ ك٤ٖٔ حُظِزخ٢ٗ ـ ؿخٓؼش حُـِحث

 ـ )ىًظٍٞحٙ(. 6899

  ـ َحم  ٜي ح٫ٓ٘ظ ٓؼ ـ   َٓٞ كٖٔ ر ٣شـ  ػزي حَُ ٍٞ ر٢ ك٢ٓ  َُؼ ٣و٤ش ك٢ ح٧ىد ح ظٍخ ٝح٣ش ُح حَُ

 ٞ ٌٓ  .6889رٞٔ

كٜٞ إٔ ىٍحٓخص حُوطخد حَُٝحث٢، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ،  أٓخ حُِٔٔق حُؼخ٢ٗ

 ؿَص ك٢ حُظٔؼ٤٘٤خص:

  ٤ُٞٓق حُوؼ٤ي ـ « ٌٗخٟٝ ح١َُٜٔ حُل٤ٜق»ٌٓٞٗخص حُوطخد حَُٝحث٢ ك٢

 )ٓخؿٔظ٤َ(. 6886اُٜخّ ح٩ى٢ٔ٣ٍ حُوخ٢ٔٓ ـ ؿخٓؼش دمحم حُوخْٓ ـ حَُرخ١ 

  حَُرخ١ ٌٓٞٗخص حُوطخد حَُٝحث٢ ـ كخ١ٔش ر٘طخط٢ ـ ؿخٓؼش دمحم حُوخْٓ ـ
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 )ٓخؿٔظ٤َ(. 6886

  هطخرخص حُٔٔظ٘ٔن ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش: ًٗٔٞؽ ك٤ِْ رًَخص ـ أكٔي كل٤ع ـ

 )ٓخؿٔظ٤َ(. 6886ؿخٓؼش دمحم حُوخْٓ ـ حَُرخ١ ـ 

  ـ  6891-6994حُوطخد حَُٝحث٢: ٗ٘ؤطٚ ٝططٍٞٙ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ

 )ٓخؿٔظ٤َ(. 6886ؿخٓؼش دمحم حُوخْٓ ـ حَُرخ١ ـ 

 ٔٗخم حُوطخر٤ش ُِٞحهؼ٢ ٝحُظو٢ِ٤٤ ك٢ حُوطخد حَُٝحث٢ حُؼَر٢ ٖٓ رلغ ك٢ ح٧

ٍ: حُٞؿٞٙ حُز٠٤خء. ريٍ ُٓخٗٚ. ٓخُي حُل٣ِٖ. ػزي حُلظخف حُلـ١َٔ ـ  ه٬

)ٓخؿٔظ٤َ( 6886ؿخٓؼش دمحم حُوخْٓ ـ حَُرخ١ ـ 
(611)

. 

ُٝؼِ٘خ ًٌَٗ هخثٔش طل٤ِ٤ٜش ١٨َُٝكخص )حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ( حُظ٢ هيٓض 

كيٛخ، ػ٠ِ ٓز٤َ طيػ٤ْ حُوٍٞ ك٢ ٓيٟ طؤػ٤َ حَُٝحكي حُؼ٤ِٔش ك٢ ك٢ ؿخٓؼش كِذ ٝ

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝط٤ًٞي إٔ ٌٛح حُؼزض ؿ٤َ ىه٤ن ك٢ 

:ٚ  حُٞهض ٗلٔ

ػخّ  حُٟٔٞٞع حُزخكغ

 حُٔ٘ق

 6899 ح٧ىد حُ٘ؼز٢ ك٢ ٓٞٓٞػش كِذ ٨ُٓي١دمحم كٖٔ 

                                                                 
)وىراف( ػ « تجميات الحداثة»في مجمة « بيبموغرافيا الرسائل الجامعية في الدراسات الروائية». بو عناني، مختار: 161

 .221-214ػ ص ص 1994العدد الثالث ػ يونيو 
ويالحع أف حركة تعريب الكتب األجنبية عف القصة والرواية العربية بازدياد خالؿ فترة البحث، مما يدؿ عمى  

 المكانة التي بدأت تتبؤأىا في إطار عالمية القصة والرواية، وأذكر بعض ىذه الكتب: 
ف( ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت )ترجمة حصة مني« الرواية العربية ػ مقدمة نقدية»الف، روجر:  - 

1988. 
)ترجمة وتقديـ رفعت سالـ( ػ دار سعاد الصباح ػ « اإلبداع القصصي عند يوسف ادريس»كربوشويؾ، ب. ـ:  - 

 .1993الكويت 
رب )ترجمة ابراىيـ العريس( ػ )وىو عف أعماؿ لقاء الروائييف الع« اإلبداع الروائي اليـو»عدة مؤلفيف:  - 

 .1994( ػ دار الحوار ػ الالذقية 1988والفرنسييف في معيد العالـ العربي بباريس 
« حدود حرية التعبير: تجربة كتاب القصة والرواية في مصر في عيدؼ عبد الناصر والسادات»ستاغ، مارينا:  - 

 .1995)ترجمة طمعت الشايب( ػ دار شرقيات ػ القاىرة 
)ترجمة « العصور، حدود الثقافات: دراسة في األدب المغربي المكتوب بالفرنسية حدود»براجوكينا، سفتيالنا:  - 

 .1995دمشق  -اتحاد الكتاب العرب  -ممدوح أبو الوؼ وراتب سكر( 
وميزة الكتاب األخير أنو نظرة منصفة لتطور األدب المغربي المكتوب بالمغة الفرنسية ورحمتو مف أدب استعمارؼ  

 بانفتاحات النقد الماركسي في فيـ النظرية األدبية لمعالقة المتبادلة بيف الفف والواقع. إلى أدب قومي استيداء  
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ػخّ  حُٟٔٞٞع حُزخكغ

 حُٔ٘ق

 ػزيحُٔلٖٔ

 6899 وٜش حُو٤َٜس حُـِحث٣َشحُزطَ ك٢ حُ دمحم حُٜخُق ٓللٞظ

حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش ك٢ ح٧ىد حُو٢ٜٜ  ػزيحُ٘خَٛ ٓزخ٤ًٍش

 حُـِحث١َ

6899 

 6899 حَُٔأس ك٢ ٍٝح٣خص ٗـ٤ذ ٓللٞظ ػزيهللا طٍِٝط٢

 6899 حطـخٛخص حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ ك٢ حُـِحثَ ػزيهللا رٖ ه٣َٖ

ر٢ ك٢  ك٤ٖٔ دمحم هلخّ َُؼ ٢ٜ ح ُٜو ٝ ك٢ ح٧ىد ح ٍس ح٧ٍ ٞٛ

ِحَث  حـُ

6899 

حُٜٔ٘ؾ حُٞحهؼ٢ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ ٣ٍٞٓش  احُٜخّ ١ٚ ٗـخٍ

 ُٝز٘خٕ

6899 

 6898 6891-6898حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ ح٤ُٖٔ  دمحم ػ٢ِ ٣ل٠٤

ٜٓخّ ػزيحُوخىٍ 

 ٗخَٛ

 ّ ٠ ػخ ٚ ُا ٞث ٗ٘ ٖ ٣شٓ  ٍٞ َس ك٢ٓ  ٤ ُٜو ٜش ح ُو ٗوي ح

6891 

6881 

أكٔي ػزيحَُك٤ْ 

 حُلٖٔ

 ٣ٍ6891ش ٖٓ ىٍحٓش ك٢ ٗوي حَُٝح٣ش حُٔٞ

 6891ا٠ُ 

6881 

حَُٔأس ٍٝٛٞطٜخ ك٢ ح٧ىد حَُٝحث٢ ح١ٍُٞٔ  أ٤ٓش طَٓخ٢٘٤ٗ

 6819ا٠ُ 

6881 

حُٔئَٗحص حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ ك٢  هخُي أػَؽ

 ٣ٍٞٓش ُٝز٘خٕ

6886 

 6886 حُِ٘ٝع ح٢٘١ُٞ ك٢ ٤َٓس ح٤ٓ٧َس ًحص حُٜٔش ٣ٞٓق حٓٔخػ٤َ

زيحَُكٖٔ ؿٔخ٤ُخص حٌُٔخٕ ك٢ ٍٝح٣خص ػ َٓٗي أكٔي

 ٤٘ٓق

6882 

دمحم ػخىٍ كٔخىس 

 ػَد

حُٔؼخُـش حُل٤٘ش ُِظخ٣ٍن ك٢ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش 

 6816كظ٠ ػخّ 

6882 

 ح٧ٍٝ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُلِٔط٤٘٤ش  ٠ٗخٍ حُٜخُق

 6892ا٠ُ  6811ٖٓ 

6882 

 ٗو٤ٜش حُٔؼوق ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش  دمحم ٣ٍخٝ ٝطخٍ

 6881ا٠ُ  6819ٖٓ 

6881 

حُ٘وي حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ك٢ َٜٓ ٝحَُٔ٘م  ي أػَؽهخُ

 حُؼَر٢

6888 
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ػخّ  حُٟٔٞٞع حُزخكغ

 حُٔ٘ق

حُٜٔطِق حُ٘وي١ ٝػ٬هظٚ رخُظ٤خٍحص ح٧ىر٤ش  ٜٓخّ ٗخَٛ

 ٝح٫ؿظٔخػ٤ش

6888 

٣ٝٔظلخى ٖٓ ٌٛٙ حُٔوخٍٗش طؼخظْ حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُٔٔظ٘ي ا٠ُ 

ٝحُزلغ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ كظَس حُزلغ رظؤػ٤َ حَُٝحكي حُؼ٤ِٔش ُلًَش حُ٘وي 

 ح٧ىر٢ رٜ٘خؿ٤خص ػ٤ِٔش كي٣ؼش.
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 تطور العموـ والنهاجيات المعرفية: -3
ػٔش ػ٬هش ظخَٛس ُِؼِّٞ ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص رخ٧ىد، ٝهي حهظَص ؿخٗز٤ٖ 

ٌُٜٙ حُظخَٛس، ح٠ُٝ٧ ٢ٛ طؤػ٤َ حُؼِّٞ ٝحُؼِْ، ٝحُؼخ٤ٗش ٢ٛ طؤػ٤َ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ 

 حُٔؼِٞٓخص:

 تأثير العموـ والعمـ: -3-1

طؤػ٤َ حُؼِّٞ ٝحُؼِْ ػ٠ِ ح٧ىد ٝحُ٘وي ك٢ ػيس ٜٓ٘لخص طَؿٔض ا٠ُ  ػُٞؾ

 :َ ٖ: »حُؼَر٤ش ه٬ٍ حُؼوي٣ٖ ح٧ه٣َ٤ٖ، ٓؼ ػ٠ِ ٓ٘خٍف حُوَٕ حُٞحكي ٝحُؼ٣َ٘

( ُلخُ٘ظ٤٘خ ح٣لخ٤ٗلخ6894)رخ٤َُٓٝش « حُؼٍٞس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝح٧ىد
(616)

، رظَؿٔش 

( ٢٘٤ٍٓ٧ 6899)رخ٤َُٓٝش « حُلٖ ك٢ ػَٜ حُؼِْ»كو١َ ُز٤ذ )َٜٓ(، ٝ

ؿ٤ٌُٞخ
(612)

حُ٘وي »، رظَؿٔش ؿخرَ أر٢ ؿخرَ َٝٓحؿؼش ًٗٞض ٣ٞٓق )٣ٍٞٓش(، ٝ

( ُؼيس ٓئُل6899ٖ٤« )ح٧ىر٢ حُلي٣غ ر٤ٖ ح٧ٓطٍٞس ٝحُؼِْ
(619)

، رظَؿٔش ٓل٢ 

 حُي٣ٖ ٛزل٢ )٣ٍٞٓش(. 

ًٝخٗض ٌٛٙ حُٔؼخُـخص ػخٓش ُٔلخ٤ْٛ حُظويّ ٝحٌُ٘ٔؿش ٝحُـٔخ٤ُش ٝح٧ه٬م ك٢ 

ُؼِْ ك٢ ح٧ىد، ُٝظو٢ٜ آكخم حُؼِْ ك٢ حُلٖ ٝح٧ىد، كيٍّ حٓظويحّ حُؼِّٞ ٝح

ؿ٤ٌُٞخ، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، حُظويّ ك٢ حُلٖ ٝؿٔخ٤ُش حٌُ٘ق حُؼ٢ِٔ ٝٓٞهق حُلٖ 

ىٍحٓش ٓؼ٠ِش ٝٗخِٓش، ُظلخػَ »ٖٓ حُؼِْ ٝح٧ه٬م، ٝٝٛق حُٔئُق ػِٔٚ رؤٗٚ 

٠ِ حٓظزخم حُِٖٓ حُلٖ ٓغ حُظويّ حُؼخٛق ُِٔؼَكش حُؼ٤ِٔش، اً ٣ظ٤ِٔ حُلٖ رويٍطٚ ػ

ك٢ ط٣َٜٞٙ ُِٞحهغ، ٌٝٛٙ حُٜلش رخٍٝٓظَ حُٔ٘خم حَُٝك٢. كخُل٘خٕ ٫ ٣َٟ 

كلٔذ، رَ ٣ٝظ٘زؤ، ٝك٤ٖ طٌٕٞ ظٞحَٛ حُل٤خس ك٢ ريح٣ش طٌِٜ٘خ، ٣ظلخػَ كيّ 

حُل٘خٕ ٓغ حُ٘ظخثؾ حُٔلظِٔش. إ حُلٖ ك٢ ػَٜ حُؼٍٞس حُؼ٤ِٔش حُظو٤٘ش ٛٞ كٖ حُوَٕ 

٣ظٚ، ٝهي كخٕ حُٞهض ٫ٓظو٬ٙ رؼٞ حُ٘ظخثؾ حُؼ٣َٖ٘ ح٣ٌُٖ ٣٘خٍف ػ٠ِ ٜٗخ

«حُظ٤ٜٔي٣ش ك٢ ٟٞء ٤َٓس حُلٖ حُٔخُلش
(614)

. 

                                                                 
ػ )ترجمة فخرؼ لبيب( ػ دار « عمى مشارؼ القرف الواحد والعشريف ػ الثورة التكنولوجية واألدب». ايفاشيفا، فالنتينا: 161

 .1984الثقافة الجديدة ػ القاىرة 

)ترجمة جابر أبي جابر ػ مراجعة شوكت يوسف( ػ وزارة الثقافة ػ « عصر العمـ الفف في». غوليكا، ارسيني: 162
 .6-5ػ ص ص 1985دمشق 

)ترجمة محي الديف صبحي( ػ الدار العربية لمكتاب ػ « النقد األدبي الحديث بيف األسطورة والعمـ». عدة مؤلفيف: 163
 .15-14ػ ص ص 1988ليبيا ػ تونس 

 .6-5ص ص  -. الفف في عصر العمـ 164
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رخ  ك٢  ِٞٓ ُٖل أ َس ح ٕ ٌك ًٕؤ طٌٞ ِْ ػ٠ِ ح٧ىد،  ِؼ ٤نُ  ُٔؼ ظؤػ٤َ ح ٕ٘خ ػ٠ِ ُح ق حػ ٫ٝ ٣وِظ

 ٕ ٕ طٌٞ ٝ أ ـي٣يس، أ ٝح٣ش ُح ٝحث٢٤ حَُ طٍٞ ٍٝ ٤َ ٞر ٤٘ ٘يٓ  ٔخ ػ ٝح٣ش رلؼخ ً  ٕ حَُ َكش، ٝأ ٕأ طٌٞ ٔؼ ُح

ٝ َح  حَُ ٤ ٝح٣ش طٔل ٕ حَُ ٕ طٌٞ ٝ أ ٤خر٤ش، أ ٝح٩ٔٗ ٣و٤ش  ظٍخ ٝح٣ش ُح ٔخ ك٢ حَُ غً  ُٔـٔظ ٝح ٞحهغ  ُِ ـ٬   ح٣شٓ 

 ٝ ٝح٣ش أ ٜخؽ حَُ ٕ ط ٝ أ ٣و٤ش، أ ػ٤وش طٍخ ٜشٝ  ُو ٝ ح ٝح٣ش أ ٕ حَُ ٕ طٌٞ ٝ أ ٢، أ ٘ٔل ُٝح ٔخ٢ٗ  ى ح٩ٗ ِٞٔ ُِ

ٛ ْٜ طؤػ٤َ  ُ ًٕخ  ٖٔٓ ٝحث٢٤ حُؼَٜ   ٍٖ ٜخ ػيىٓ  ٓ ٍٓخ ٝهي  ز٤ش،  ٘ٔ َس ُح ظ ٝكن حُ٘ ٜش  ُو ؾ ح زُخ ْ ُح

ٔخ  ٝح٣ظ٤ٜ ٔخٍ  ٤  ٓ٫  ٝ،َ ٣ ْٗ ىٍح ٍُٞٝ  ٌَُ٘ ٤ُّٝخ ٞك  ًٌَ ٝأهٚ رُخ ٛخ،  ٗوي ر٤شٝ  َُؼ ٝح٣ش ح ػ٠ِ حَُ

ُؼ٘ق » ٝح وذ  ر٤ش « The Sound and the Furyحُٜ َُؼ ٠ ح َح ُا َح٤ْٛ ؿز َح ار ٜخ ؿز ؿٔ )َط

٣ش »(،ٝ 6816ػّخ ٍ٘ي ٌٓ ؼخ٢ٗ « Al-Exandrian Quartrianٍرخػ٤ش ح٩ ُٝح  ٍ ٖ ح٧ٝ ِأ٣ ؿٔض حـُ )َط

٢ٓ ػّخ ـ  ٤ٞ َحء حـُ و٠ ِحء ح٧ٍرؼش ػّخ ٠ِٔٓ6812 ُح ص ح٧ؿ َ  6889، ْػ ظَٜ ٖٓ هز

.)َ ْ آه ؿ  َٓظ

٣ٝئًي ػيى ٖٓ ٗوخى ىح٣ٍَ، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، إٔ حًظٔخٍ كٜٔ٘خ ُٔئُق 

ؿ٤َ ٤ٍٓٔٞ ٓخ ُْ ٗل٢ ػِٔخ  ر٘ظ٣َش حُ٘ٔز٤ش حُظ٢ ٣يػٞ « ٍرخػ٤ش ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش»

ٌٙ حُ٘ظ٣َش ٖٓ ٗظ٣َخص ح٣٘٘ظخ٣ٖ ك٢ ا٤ُٜخ، ٣ٝطزوٜخ ك٢ أىرٚ. ٣ٝٔظٔي ىح٣ٍَ ٛ

ح٣َُخٟش. ٣َٝ٘ف ُ٘خ ٌٛح حٌُخطذ ٗظ٣َظٚ ح٧ىر٤ش ك٢ حُ٘ٔز٤ش حُظ٢ ٤ٔٔ٣ٜخ 

ىٍحٓخص »٤٠٣ٝق ٤ٍْٔٓ ػٞٝ ك٢ ًظخرٚ «. حٓظَٔحٍ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ»

(، إٔ ى٣ٍَ ىحكغ ػٖ ٗلٔٚ 6896« )ط٤ٜٔي٣ش ك٢ حَُٝح٣ش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش حُٔؼخَٛس

ٚ: اٗٚ أٍحى رٌَ رٔخ١ش أ ٕ ٣وّٞ رؤىحء رؼٞ ح٧ُؼخد حُ٘ؼ٣َش ػ٠ِ كٌَس ٗٔز٤ش روُٞ

حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ رٞٛلٜخ اكيٟ ح٧كٌخٍ ح٤ٌُٗٞش حُٜخٓش ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ. ٣ٝوٍٞ 

ٍ: اٗٚ ٣ؼزَ ك٢ ٍرخػ٤ظٚ ػٖ ٌٛٙ حُ٘ٔز٤ش، ٝاٗٚ ٣ظَٞٓ ا٠ُ ًُي رخُ٘و٤ٜخص،  ى٣َ

ري٫  ٖٓ ح٧ٍهخّ حُظ٢ ٣ٔظويٜٓخ ػِٔخء ح٣َُخٟش
(611)

. 

 ولوجيا المعمومات:تأثير تكن -3-2
أٍٝىص كخُ٘ظ٤٘خ ح٣لخ٤ٗلخ ك٢ ًظخرٜخ حًٌٍُٔٞ ٜٗخىحص ػيى ٖٓ ح٧ىرخء ػٖ طؤػ٤َ 

حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ػ٠ِ ح٧ىد، كل٢ ٜٗخ٣خص حُٔظ٤٘٤خص، ػزَ حُزَطٞ ٍٓٞحك٤خ ػٖ ك٘وٚ ٖٓ 

إٔ ح٧ىد ٤ٜٓزق أًؼَ كؤًؼَ ٝػ٤وش أٝ ٓـ٬ ، ٝإٔ حَُٝح٣ش حُو٤خ٤ُش ٓظوظل٢ 

حَُٝحث٢ حُو٤خ٢ُ ٤ٓـظغ، أٝ ػ٠ِ ح٧هَ، ٤ٓوظٍِ ُليٙ  طي٣ٍـ٤خ ، ٝإٔ حُؼَٜ٘

ح٧ى٠ٗ، ُٝوٜض حُزخكؼش حُٔٞك٤٤ظ٤ش أػَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلي٣ؼش ػ٠ِ ح٧ىد ك٢ ػ٬ػش 

طٞؿٜخص ٍث٤ٔش: طٞؿٚ ح٧ىد ٝحُيٍحٓخ ٗلٞ حُٞػخثو٤ش، ٍٝٝحؽ ٍٝح٣خص حُو٤خٍ 

حُؼ٢ِٔ، ٤َٓٝ ح٧ىد ا٠ُ حُلِٔلش
(611)

. 

                                                                 
ػ ص  1971ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ػ « دراسات تمييدية في الرواية اإلنجميزية المعاصرة». عوض، رمسيس: 165

 .254-253ص
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ح ح٧ػَ ػ٠ِ ح٧ىد، كظَؿْ أكٔي حُٔي٢٘٣ ٝحُظلض حُ٘وخى ا٠ُ طؼخظْ ٌٛ

(. 6894)حُؼوخكش ح٧ؿ٘ز٤ش )« حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحَُٝح٣ش»)حُٔـَد( رلغ ًَرخٍ ٓز٤٘ؾ 

ؿ٤َ إٔ حُ٘وخٕ ح٧ْٛ ٌُٜح ح٧ػَ ٝٓيحٙ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، هخّ رٚ ٗز٤َ ػ٢ِ 

)اريحع « ًحص ٛ٘غ هللا ارَح٤ْٛ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ٓؼِٞٓخط٢»)َٜٓ( ك٢ ٓوخُظٚ 

(، كوي هٚ ٌٛٙ حُو٤٠ش 6884« )حُؼَد ٝػَٜ حُٔؼِٞٓخص»(، ًٝظخرٚ 6882

 رلَٜ ٓطٍٞ ك٢ ًظخرٚ، ٝحٓظ٘ظؾ ك٤ٚ حُو٬ٛخص حُظخ٤ُش:

 رَُٝ حُٞػخثو٤ش ًبكيٟ ظٞحَٛ أػَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلي٣ؼش ػ٠ِ ح٧ىد. -

كوَ ح٧ىد حُؼَر٢ رؤىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ، ٧ٕ ٓؼظْ ًظخرٚ ٖٓ حُؼِٔخء هخٛش،  -

 ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ.٣ٝلظويْٛ ح٧

 textحٌُظخرش حَُٝحث٤ش ك٢ ٗظَ أَٛ حًٌُخء ح٫ٛط٘خػ٢ ٗٞع ٖٓ ط٤ُٞي حُٜ٘ٞٙ  -

Generation هخٗؼٕٞ، ػ٠ِ ح٧هَ كخ٤ُخ  ـ رؤٕ طٌٕٞ كيٝى ٓـخَٓحطْٜ ك٢ ْٛٝ ،

ٓـخٍ ح٩ٗظخؽ، ٫ ح٫رظٌخٍ، ٌُٖٝ ٫ ٣لٞطْٜ إٔ ٣ًٌَٝٗخ رؤٕ ٓؼظْ حَُٝح٣خص 

ي ح٧ًؼَ ٍٝحؿخ ، ط٘يٍؽ طلض ك٤ِٜش ح٩ٗظخؽ، ٌُح ك٬ ح٫ٓظ٤ً٬ٜش، رَ ٜٝٓ٘خ طِ

 ٣وَِ ٖٓ ١ٔٞف ح٥ُش ك٢ ٍأ٣ْٜ إٔ طلٌٝ كٌٝٛخ.

، ٛخٗغ ػخُْ Plot Makerآٌخ٤ٗش اٗظخؽ هٜٚ ػزَ حُ٘ظْ ح٤ُ٥ش: ٛخٗغ حُلزٌش  -

، ٗخظْ حَُٔى Events Simulator، ٓلخ٢ً ح٧كيحع World Makerحَُٝح٣ش 

Narrator ُُٚ٘ٓٞي ح ،Text Generator. 

حُٜ٘ٞٙ ٖٓ ىحهِٜخ، « أىر٤ش»طٜخػي ح٫طـخٙ ٗلٞ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ىٍحٓش  -

ٝط٘ظَى ٗظ٣َش ح٧ىد ٝحًٌُخء ح٫ٛط٘خػ٢ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ٓجِش حُٔظؼِوش 

رطز٤ؼش حُٔؼ٠٘ ٝحُلْٜ
(619)

. 

 وسائل االتصاؿ وثورة المعمومات: -4
 وسائل االتصاؿ والرواية االستهالكية: 4-1

ك٢ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ ٝػٍٞس حُٔؼِٞٓخص هي أػَ ك٢ ح٩ريحع إ حُظطٍٞ حُٜخثَ 

حُؼَر٢ رَٓظٚ، ٫ٝ ٤ٓٔخ حَُٝح٣ش ٝٗويٛخ، كطخُض حُظزي٫ص حُؼ٤ٔوش حُظؼز٤َ حَُٝحث٢ 

ٝحُو٢ٜٜ ٝٗويٛٔخ، ٢ٛٝ طزي٫ص ػ٤٘لش ٫ ٓز٤َ ا٠ُ حُلٌخى ٜٓ٘خ، ٧ٜٗخ ٓٔض 

كظش ٓؼَ ٌٛٙ حُؼوخكش حُؼخ٤ُٔش، ٝآىحرٜخ ك٢ حُـَٞٛ ٝك٢ حٌَُ٘. ٝحُظْٔ ٬ُٔ

حُظزي٫ص ٓؼخ٤ُٖ ٛٔخ حَُٝح٣ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش ُِظؼَف ا٠ُ طؤػ٤َ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ، 

 ٝحُِـش حُؼَر٤ش ُِظؼَف ا٠ُ طؤػ٤َ ػٍٞس حُٔؼِٞٓخص.

ُْ طَٜ ٓٞؿش حَُٝح٣خص ح٫ٓظ٤ً٬ٜش ا٠ُ حُٔٞم ح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش ا٫ ٓظؤهَس 

ٓخثَ ح٫طٜخٍ ػ٠ِ حٓظل٤خء ٝظَٜص رٞحىٍٛخ ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ك٢ حٌُظخرش ُٞ
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رخُـٔخ٤َٛ ًخُٜلخكش ٝح٩ًحػش ٝحُظِلخُ ٝح٤ُٔ٘ٔخ، ٣ٝيٍ ٌٛح حُظ٤ٛٞق حُٞحهؼ٢ 

ٝحُظخ٣ٍو٢ ػ٠ِ إٔ حٌُظخرش حَُٝحث٤ش حُؼَر٤ش ٓخ طِحٍ رؼ٤يس ػٖ ٟـ١ٞ حُٔٞم 

حُظـخ٣ٍش، إٔ ػٔش ١َٝٗخ  ٣لَٟٜخ ح٥ٕ ٓ٘ظؾ حُزَحٓؾ ٝح١َٗ٧ش حُظِل٤ٗٞ٣ِش 

خَٗ حُـ٣َيس أٝ حُٔـِش ُوزٍٞ اػخىس اٗظخؽ ح٧ىد ٝح٤ُٔ٘ٔخث٤ش أٝ ٍٓٔٞ حَُٔٔف أٝ ٗ

ػزَ ٌٛٙ حُٞٓخثَ ٝه٘ٞحص ح٫طٜخٍ، ٝٓٔخ ٣ئ٣ي ٓؼَ ٌٛح حَُأ١ إٔ رؼ٠خ  ٖٓ أْٛ 

حَُٝحث٤٤ٖ حُؼَد ٓخ ُحُٞح رؼ٤ي٣ٖ ػٖ هٞح٤ٖٗ حُٔٞم حُظـخ٣ٍش، كِْ طظؤػَ ؿٔخ٤ُخص 

ٍٝرخ ٝأ٣ٌَٓخ، حَُٝح٣ش ػ٘يْٛ رٔؼط٤خص حُظـ٤٤َ حُؼوخك٢ ح٢ٌُِ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ أٝ

ًٌَٝٗ ْٜٓ٘ ػزي حَُكٖٔ ٤٘ٓق ٝؿزَح ارَح٤ْٛ ؿزَح ٝؿخُذ ِٛٔخ ٝحىٝحٍ حُوَح١ 

ٝػزي ح٬ُّٔ حُؼـ٢ِ٤ ٝح٤ُخّ حُي١َ٣ ٝدمحم حُٜخُق حُـخر١َ ٝػزي حَُكٖٔ ٓـ٤ي 

حَُر٤ؼ٢ ٝٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ، ٝاٗٔخ ريأص طيحهَ أٓخ٤ُزْٜ أٗٞحع ٖٓ ح٫ٛظٔخّ رظؤػ٤َ 

 ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ.

ٌٛح ح٫ٓظ٘ظخؽ ا٠ُ إٔ آٜخّ حَُٝحث٢ حُؼَر٢ أًزَ ك٢ طلي٣ي  ٣ٝوٞىٗخ ٓؼَ

ؿٔخ٤ُخص ٍٝح٣ظٚ، ٝإٔ ٌٛح ح٩ٜٓخّ أًزَ رؼي ًُي ك٢ طؼ٤َٔ أىٝحٍ ح٧ى٣ذ ك٢ 

ػ٤ِٔخص حُظل٤ٌَ حُؼوخك٢ حُؼخٛلش ك٢ ك٤خط٘خ. ػ٠ِ أٗ٘خ ًٌَٓ٘ اٗخٍحص أهَٟ كٍٞ 

ك٢ ٤ٛخؿش ٓؼخ٤٣َ  ٓٞؿش حَُٝح٣ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش رخُ٘ظَ ا٠ُ طؤػ٤َ حُظـ٤َ حُؼوخك٢

حَُٝح٣ش ٝطٞؿ٤ٚ ؿٔخ٤ُخطٜخ ٝٗويٛخ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٖٓ أؿَ هَحثٖ أًؼَ ٓغ ؿٔخ٤ُخص 

حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٝحٗزؼخهٜخ ٖٓ ػ٤ِٔخص حُظـ٤َ حُؼوخك٢ حُٞحٓؼش ٝحُؼ٤ٔوش ٌٓ٘ 

 حُو٤٘٤ٔٔخص، ٝٓخ ٣ٔظيػ٤ٚ ٖٓ كٔخ٤ٓش ٗوي٣ش ؿي٣يس.

ط٣َٝـٜخ رخُِـش  ٤ًق ط٘ظَ٘ حَُٝح٣ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش؟ ٝٓخ ٢ٛ ٓلخ٫ٝص

 حُؼَر٤ش؟.

٫كظ٘خ إٔ حَُٝح٣ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش حُؼخ٤ُٔش، ٌٝٛٙ ٢ٛ كيٝى ٗ٘ؤطٜخ، هي طَحكوض 

ٓغ ٗٔٞ حُلْ ح٫ٓظ٢ً٬ٜ ك٤ٔخ ٢ٔٓ َٓء أٝهخص حُلَحؽ رخىة ح٧َٓ، ٝح٫ٗيٍحؽ 

ك٢ حُظ٤ِٔش حُظ٢ َٗع حُٔ٘ظـِٕٞ رؼ٤ِٔخص ح٫طٜخٍ ٣لٔزٕٞ ُٜخ كٔخرخ  ك٢ 

ػْ ٜٗيص كظَس ٓخ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ك٠ٔ  رَحٓـْٜ ٌُٔذ حُـٍٜٔٞ،

ٓلخ٫ٝص ًٔذ حُـٍٜٔٞ ػٖ ٣َ١ن ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ، ٤ٓ٫ٝٔخ كٕ٘ٞ حُٜٞص 

ٝحٍُٜٞس حٌُٔظ٘لش آٌٗحى ٖٓ ؿٜش، ٝكٕ٘ٞ حُٜلخكش حَُحٓوش ٖٓ ؿٜش أهَٟ، 

كظطٍٞص حٌُظخرش حَُٝحث٤ش ك٢ ٓ٘ل٠ ح٫ٓظ٬ٜى ح١ٌُ ٣َحى ٓ٘ٚ حُظ٤ِٔش ٝطِؿ٤ش 

حؽ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ا٠ُ اىهخٍ حَُٝح٣ش ٝحُوٜٚ رٌَ٘ ػخّ ك٢ ىحثَس أٝهخص حُلَ

ط٤٣ِق حُٞػ٢، أ١ طل٣َؾ ٌٛح حُـْ٘ ح٧ىر٢ ٖٓ حُلٌَ ٝحُظخ٣ٍن ٝحُٔـظٔغ هَِ 

٤ٛخؿش ًظخرخص ٍٝحث٤ش ٝه٤ٜٜش هخٟؼش ُظ٤ٜ٘لخص ٓٞٛٞكش ٓٔزوخ  ٫ طزظؼي ػٖ 

خ أٝ رٞٓخ١ظٜٔخ اىٛخٕ حَُٔى ٝحُٔويٍس حُلٌخث٤ش حُـٌحرش حُظ٢ ٣ويّ ٖٓ ه٬ُٜٔ

كزٌخص ٓيٍٝٓش رؼ٘خ٣ش رٔخ ٣ـؼِٜخ ٗلٍٞس ٖٓ حُّٜٔٞ أٝ ح٫ٛظٔخٓخص حُـي٣ش، ٝهي 

طٜيٍ ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق ٓـٔٞػش ٖٓ حُظٞحرَ أُٜٝخ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُؼٞح١ق حُٔ٘لِٜش 
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ؿخُزخ  ػٖ ؿٌٍٛخ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُ٘ل٢ٔ، ك٤ـ١َ حُُٞغ رخ٧كؼخٍ حُؼخ١ل٤ش ٍٝىٝىٛخ 

ظخد ٌٛٙ حُوٜٚ ٝحَُٝح٣خص ػ٠ِ إٔ ٟٖٔ آ٤ُخص ٍط٤زش ٓظٞهؼش، ٓ ًّ ؼِٔخ ٣لَٙ 

طيٍٝ ح٧كيحع ٝحُٞهخثغ، إ ٝؿيص ٝهخثغ، ٧ٕ حُٞهخثغ ٓٔخ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ حُظخ٣ٍن، ك٢ 

ر٤جخص ػ٣َش ٫ ٣ؼخ٢ٗ أكَحىٛخ حُلخهش أٝ حُزئّ أٝ حُلَٓخٕ، حُِْٜ ا٫ حُلَٓخٕ ٖٓ 

 كويحٕ حُظٞحكن ك٢ حُلذ.

غ ٖٓ أؿَ هزُٞٚ، ٟٝٝغ ٝػٔش هٜخثٚ أهَٟ ًٌَٗ ٜٓ٘خ طـ٤َٔ حُٞحه

حُٔظِو٢ ك٢ رَٜؽ حُظؼِن ر٢ٔ٘ حُل٤خس ح١ٌُ طؼَٟٚ ٌٛٙ حٌُظخرخص حَُٝحث٤ش 

ٝحُو٤ٜٜش، ٝؿخُزخ  ٓخ ٣ٕٔٔٞ ٌٛح حُظؼ٤ِن رؤٗٚ أك٬ّ، كخَُٔء هخىٍ رظوي٣َْٛ، ػ٠ِ 

ك٢ « ح٤ُُٜٞٞى٣ش»طـ٤٤َ ٟٝؼٚ، ٝحُِلخم رٌٜح ح٢ُٔ٘، ٝح٣ٌُٖ طخرؼٞح ح٧ك٬ّ 

٤٘خص ٝحُو٤٘٤ٔٔخص ٣يًٍٕٞ ًُي حُلَٙ ػ٠ِ ط٣َٝؾ ٌٛٙ حُؼ٬ػ٤٘٤خص ٝح٧ٍرؼ٤

حُوٜخثٚ ُٝٞحُٜٓخ ٓؼَ حَُؿخٍ ح٤ٔ٤ُٖٓٞ حُـٌحر٤ٖ، ٝحُ٘ٔخء حُٔخكَحص، 

ٝحُطز٤ؼش حُو٬رش، ٝحُطخرغ ح٤ُٔخك٢ حُـ٤َٔ ٨ُٓخًٖ حُزخًهش. ٝحُ٘ؼٍٞ رخُٞكَس 

ٝحُي٣ٖ ا٠ُ كي حُظؤش ؿخُزخ ، ٝحُل٣َش حُٔطِوش رؼ٤يح  ػٖ ه٤ٞى حُٔـظٔغ ٝح٧َٓس 

ٝح٫ُظِحٓخص ح٧هَٟ.. حُن، ُٝوي ػخٗض ح٤ُٔ٘ٔخ ح٣َُٜٔش ػ٠ِ طو٤ِي ٌٛٙ ح٧ك٬ّ 

ا٠ُ ٝهض ه٣َذ حهظزخٓخ  أٝ طؼ٣َزخ  رٌَ٘ ٖٓ ح٧ٌٗخٍ، ٝٓغ ١ـ٤خٕ ح٧ٗٔخ١ 

ح٫ٓظ٤ً٬ٜش ػ٠ِ حُل٤خس حُؼَر٤ش ٓغ ٓطِغ حُٔزؼ٤٘٤خص ريأ ط٤خٍ حَُٝح٣ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش 

٣ِٕٞ ػ٠ِ ٓوظِق أؿِٜس حُؼوخكش ٝح٩ػ٬ّ ٝحًظٔخكٚ حُؼَر٤ش ٣ظٌَ٘ اػَ ٛـٔش حُظِل

 ُلٕ٘ٞ ح٫طٜخٍ ح٧هَٟ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٤ُٔ٘ٔخ ٝحَُٔٔف.

ػْ طلخهٔض ٤ٛٔ٘ش حُظِل٣ِٕٞ ٓغ حٓظظزخد حُظزؼ٤ش ُِـَد ح١ٌُ رخص ٓظلٌٔخ  

رخُوزَ ٝحٍُٜٞس ٓؼخ ، ٝٓلظٌَح  ُٜ٘خػظٜٔخ ػزَ حًَُ٘خص ح٫كظٌخ٣ٍش حٌُزَٟ 

ص ح٧ٗزخء حٍُٜٔٞس ٝٓٞحٛخ. ٖٝٓ أٓؼِش ح٬ُِٔٔٔص حٍُٜٔ٘ٞس ا٠ُ ؿخٗذ ًٝخ٫

« ىح٣٘ظ٢ٔ»ٝ« ىح٫ّ»حُظِل٤ٗٞ٣ِش حَُحثـش ٝحُٔ٘ظَ٘س ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ًِٚ 

، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓجخص حُزَحٓؾ ٝح٬ُِٔٔٔص «ٓخٗظ٤٘خٍ»ٝ« ٓل٤٘ش حُلذ»ٝ

 Bestرٔض ٤َِِٓ »أٝ « ح٧ًؼَ ٍٝحؿخ  »حُٔؤهًٞس ػٖ حَُٝح٣خص حُٔؼَٝكش رخْٓ 

Seller» . 

ريأ اهزخٍ حَُٝحث٤٤ٖ ٝحُوٜخ٤ٖٛ حُؼَد ػ٠ِ حٌُظخرش ُٞٓخثَ ح٫طٜخٍ 

رخُـٔخ٤َٛ ػ٠ِ حٓظل٤خء ؿ٤َ إٔ حُٜزّش حُ٘لط٤ش، ٝحٗظ٘خٍ ٓلخ٫ٝص طٞظ٤ق ٍأّ 

حُٔخٍ حُؼَر٢ ٫ٝ ٤ٓٔخ حُ٘لط٢ ك٢ َٓحًِ حُزلٞع ٝحَُٔ٘ٝػخص ح٩ػ٤ٓ٬ش، 

ُوخٛش ٓؼَ حُ٘ٔخء ٝىهٍٞ ٓوخ١زش ح٩ٗٔخٕ حُؼَر٢، ٫ٝ ٤ٓٔخ رؼٞ حُـٔخ٤َٛ ح

ٝح١٧لخٍ ٝحُلظ٤خٕ ك٢ رَحٓؾ حُيٝحثَ ح٩ػ٤ٓ٬ش ح٧ؿ٘ز٤ش، هي ؿؼَ ؿخُز٤ش حَُٝحث٤٤ٖ 

ٝحُوٜخ٤ٖٛ ك٢ ططِغ ٓٔظَٔ ُظٞظ٤ق اٗظخؿْٜ ك٢ آُش حُظِل٣ِٕٞ ٝرو٤ش ٝٓخثَ 

ح٫طٜخٍ ح٧هَٟ، ٝك٢ ٣ٍٞٓش، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ٣٘يٍ إٔ ٗـي ٍٝحث٤خ  أٝ هخٛخ  

٬ِٔٔص حُظِل٤ٗٞ٣ِش، أٝ إٔ ٣و٠غ ك٘ٚ حَُٝحث٢ ٝحُو٢ٜٜ ٓؼظزَح  ُْ ٣ٌظذ حُٔ



 ـ 119ـ  

ُلخؿخص حُٞٓخثَ ح٩ػ٤ٓ٬ش ٓؼَ ٛخ٢ٗ حَُحٛذ ٝػ٢ِ ػوِش ػَٓخٕ ٝه١َ٤ 

حٌُٛز٢ ٝػزي ح٣ٌَُْ ٗخ٤ٛق ٝى٣خد ػ٤ي ٝك٘خ ٤ٓ٘ش ٝأُلض ح٩ىُز٢ ٝٗخى٣خ هٞٓض 

ٝػزي حُ٘ز٢ كـخ١ُ ٝؿ٤َْٛ، رَ أٗ٘خ، ٟٖٝٔ ىٍحٓش ٓظو٤ٜش، ِْٗٔ كٔخد ٌٛٙ 

خثَ ح٫طٜخ٤ُش ًخُظِل٣ِٕٞ ٝح٤ُٔ٘ٔخ ك٢ طل٤ٌَ حَُٝحث٢ ٝحُوخٙ ح٧ىر٢ ًحطٚ، حُٞٓ

كظؤػَحص ؿٔخ٤ُخص حَُٝح٣ش ٝحُوٜش ر١َٝ٘ ٌٛٙ حُٞٓخثَ، أ١ إٔ حٌُخطذ ٛخٍ 

ٓؼ٤٘خ  روخر٤ِخص ظٍٜٞ ٍٝح٣ظٚ أٝ هٜظٚ ك٢ َِٓٔٔ طِل٢ٗٞ٣ِ أٝ ك٤ِْ ٤ٓ٘ٔخث٢ أٝ 

َِٓٔٔ اًحػ٢ هزَ َٓحػخطٚ ُٜيٍٝٛخ ك٢ ًظخد!
(619)

 

ٖٓ حُٔل٤ي إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ ٍٝحث٤٤ٖ ٝهٜخ٤ٖٛ ٍحثـ٤ٖ ٖٓ ًظخد حَُٝح٣ش ٝ

ح٫ٓظ٤ً٬ٜش ك٢ ٣ٍٞٓش أ٠٣خ ، ًٌَٗ دمحم ك٤ٖٔ َٗف ٝٝكخء كٔخٍٗش. ٝهي 

٣ٔظـَد حَُٔء ؿِحٍس اٗظخؽ ٣ٌٖٛ حٌُخطز٤ٖ َٝٓػش حٗظ٘خٍ ٍٝح٣خطْٜ ٝهْٜٜٜ 

أٓخ كظ٠ إ رؼٞ ٍٝح٣خطْٜ ١زؼض ١زؼظ٤ٖ أٝ ػ٬ع ١زؼخص ه٬ٍ ػَ٘ ٓ٘ٞحص، 

حَُٝح٣خص ٝحُوٜٚ حُظ٢ ُْ ٣ؼي ١زؼٜخ كوي ٗلٌص ١زؼظٜخ ه٬ٍ أهَ ٖٓ ػخ٤ٖٓ، 

ُٝٞ حٓظؼَٟ٘خ ػ٘ٞحٗخص ٍٝح٣خطٜٔخ ٝهٜٜٜٔخ ٟٝٓٞٞػخطٜخ، ُٞؿيٗخ اُلخكخ  ػ٠ِ 

طؼخر٤َ حُلذ ٝحَُٔأس ٝحُؼزخٍحص حُٞؿيح٤ٗش حُٔٞك٤ش أٝ حُـخ٠ٓش ٖٓ ؿٜش، 

ِٞىٍحٓخ( ٖٓ ؿٜش أهَٟ. كوي ٟٝٓٞٞػخص ح٤ُٔٞػش حُؼخ١ل٤ش ١ٝٞحرغ حُٔ٘ـخس )ح٤ُٔ

َٗ٘ دمحم ك٤ٖٔ َٗف ه٬ٍ حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤٘٤ٗخص أًؼَ ٖٓ ػَ٘ ٍٝح٣خص ًٌَٗ 

« ْٛٔ حُـَٝد»(، 6899ٝ« )ك٤ّ٘ٞ»(. 6891ٝ« )هَٔ حُـَرخء»ٜٓ٘خ: 

حُـٍِ »(، 6891ٝ« )ىٓظٍٞ حُلذ»(، 6899ٝ« )ِٓق ػ٠ِ ؿَف»(، 6891ٝ)

« طٜ٘يحص حُؼٌحٍٟ»(، 6891ٝ« )ٛئ٫ء ح٧ٝؿخى»(، 6891ٝ« )ػطَ حُ٘ٔخء

 (.6886« )٫ري ٖٓ حَُٔأس»(، 6899ٝ)

أٓخ ٝكخء كٔخٍٗش كوي َٗ٘ص ه٬ٍ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص أًؼَ ٖٓ هْٔ ٍٝح٣خص ًٌَٗ 

ٓٞػي ٓغ »ٝ« ٌِٓٔش حُلذ حُيح٤ٓش»ٝ« هٞح١َ ػٖ حُلذ ٝحُل٤خس»ٜٓ٘خ: 

)ُْٝ ًٌَٗ طخ٣ٍن حُطزؼخص، ٧ٗٚ ؿخُزخ  ؿ٤َ « َٛحع ٓغ حُ٘ٔخء»ٝ« حُٔؼخىس

ٌٓ.)ًٍٞ 

٣ٝزيٝ إٔ ٓٞؿش حَُٝح٣ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش طلظخؽ ا٠ُ طؼي٣َ ك٢ هط٢ حَُ٘٘، 

طؤ٤ُلخ  ٝطؼ٣َزخ  ١ٝزخػش ٝط٣ٞ٘ؼخ ، ٌٝٛح ٓخ ٣لَٔ طؼيى ح٬َُٔٓ ٝحُلَٙ ػ٠ِ 

حرظٌخٍ أٓخ٤ُذ ؿي٣يس ُِٔوخ١زش ُظلون أٛيحكٜخ ًخِٓش، ٧ٕ حُو٤ٔ٤ٖ ػ٤ِٜخ ؿخُزخ  ٓخ 

ٛخ، أٝ ك٢ أػ٘خء اٛيحٍٛخ، كوي ٣ـَٕٝ ىٍحٓخص ٝرلٞػخ  ٓطُٞش طٔزن اٛيحٍ

أؿ٣َض حٓظط٬ػخص ٍأ١ ر٤ٖ حُ٘زخد حُؼَر٢، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُلظ٤خص ٝحُ٘ٔخء ُٔؼَكش 

                                                                 
المدينة »عمقة لرواية عربية مف سورية تنتمي إلى موجة الرواية االستيالكية، وىي رواية . كنت قمت بدراسة م168
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ِِٓٔش »ٓيٟ طوزَ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حَُٝح٣ش. ٣ُِٝخىس حُظؤػ٤َ، كوي ٍأٟ حُو٤ٕٔٞ ػ٠ِ 

، كطِذ ا٠ُ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظخد «ٍٝح٣خص ػز٤َ حُؼَر٤ش»اٛيحٍ ِِٓٔش « ػز٤َ

َد اٗظخؽ ٍٝح٣خص ط٘خٓذ ٌٛٙ حُٟٔٞٞػخص، كزخىٍ ػيى ْٜٓ٘ ا٠ُ ٝحَُٝحث٤٤ٖ حُؼ

حٌُظخرش رؤٓٔخثْٜ ح٣َُٜلش أٝ حُٔٔظؼخٍس، ٝهي ٛيٍص رؼٞ حَُٝح٣خص، ٌُٖٝ 

ٝهَحءٛخ ٓ٘يٝىٕٝ ا٠ُ « هِٞد ػز٤َ»ٝ« ػز٤َ»حَُٔ٘ٝع أهلن، ٧ٕ هخٍثخص 

٘زض أٍٝ ح٧ك٬ّ أٝ ح٧ٝٛخّ، ٫ كَم، ٤ُْٝ ا٠ُ ٝحهؼْٜ ح١ٌُ ٣يًٍٕٞ أٗٚ ٫ ٣

ح٧ك٬ّ، ٫ٝ طٌظَٔ ك٤ٚ ٤ٛخؿش ح٧ٝٛخّ، كخُظلظٞح ػٖ حُٔوخ١زش حُؼَر٤ش ٌٓظل٤ٖ 

رخُظَؿٔش، أٝ ح٫هظزخّ، أٝ ح٫هظٜخٍ أٝ حُِٜحٍ، ٧ٜٗخ ح٧هَد َُِٝحؽ ٝحَُرق 

 ح٣َُٔغ.

ؿ٤َ إٔ ٢ٔٗ حَُٝح٣ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش، ٝٛٞ ٫ٗي، اكَحُ ٢ُٔ٘ حُل٤خس 

خٍ، هي حٗظَ٘ ك٢ حُل٤خس حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش ٝأٓخٜٓخ طؤػ٤َ ٝٓخثَ ح٫طٜ

رؤٌٗخٍ ٓظؼيىس. ًخٕ حَُٝحث٢ أٝ حُوخٙ حُؼَر٢ ٓؼ٫ِٝ  ػٖ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ 

ٓوخ١زش حُـٔخ٤َٛ ٓزخَٗس، ٧ٕ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ « ٛٞؿش»رخُـٔخ٤َٛ، أٝ 

رخُـٔخ٤َٛ ٗلٜٔخ ُْ طٌٖ ُٜخ ٓؼَ ٌٛٙ حُِٔطش حُٔظلخهٔش حُظ٢ َٗحٛخ ػ٤ِٜخ ح٤ُّٞ، 

خ٤َٛ ٗلٜٔخ ُْ طٌٖ ٟٓٞغ حُللخٝس ٝحُظوي٣َ ٝح٫ٛظٔخّ حُظ٢ ٣ـ١َ ٧ٕٝ حُـٔ

حُلَٙ ػ٤ِٜخ ح٤ُّٞ، كؤهِٚ حَُٝحث٢ أٝ حُوخٙ حُؼَر٢ ٖٓ هزَ ُلّ٘ٚ، ٝحٓظـَم 

ك٢ ٛٞٓؼش أكٌخٍٙ، ُٝؼَ طؤَٓ ٍٓخثَ طٞك٤ن حُل٤ٌْ ا٠ُ ُٝؽ حر٘ٚ كظ٠ ٓطِغ 

َك٢ ػَر٢ حُؼٔخ٤ٗ٘خص طٌ٘ق ػٖ حُؼُٞ ح١ٌُ ٝحؿٜٚ ٓلٌَ ٝأى٣ذ ٍٝٝحث٢ ٝٓٔ

ًز٤َ
(618)

. ٝػٔش أًٗٔٞؽ آهَ أًؼَ ٓطٞػخ  ٣ظزيٟ ك٢ ٤َٔٓس ٗـ٤ذ ٓللٞظ، كٜٞ 

ًظذ كظ٠ أٝحهَ حُٔظ٤٘٤خص حَُٝح٣ش رؼ٤يح  ػٖ كٔخرخص ح٣٩ٜخٍ ح٩ػ٢ٓ٬، ّٝؿِذ 

ّٚ ح٤ُٔ٘ٔخ رٞٛلٜخ ك٘خ   ّٖ ٝحُلٌَ ػ٠ِ ٜٗٞس ح٫ٗظ٘خٍ، ٝإ ه ك٢ أىرٚ كخؿخص حُل

ٌُٜح حُلٖ حُـٔخ١َ٤ٛ حُٞحٓغ ح٫ٗظ٘خٍ، كِْ ٍحثـخ  روٜٚ ًؼ٤َس ٌٓظٞرش ه٤ٜٜخ  

٣ؼ٘ٚ ػِٔٚ أٝ ًظخرظٚ ُٞٓخثَ ح٫طٜخٍ ػٖ ٓؼ٤ٚ ح٤ٛ٧َ ٩ٗـخُ ك٘ٚ حَُٝحث٢ 

حُؼظ٤ْ، ك٤ِّٔ ر٤ٖ حَُٝح٣ش ٝٓؼَ ٌٛٙ حٌُظخرش. ٝػٔش ًؼ٤َٕٝ، ًٔخ أَٗص، ٫ 

٣ؼَكٕٞ إٔ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ًظذ ػَ٘حص ح٧ك٬ّ أٝ ح٧ػٔخٍ ح٩ًحػ٤ش ٌُٜٙ حُو٘ٞحص 

َس، ٝٓخ طِحٍ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ٓوٜٞٛش رٔخ ًظزض ُٚ، ُْٝ طظَٜ ٜٜٗٞٛخ ك٢ ٓزخٗ

 ًظذ.

ٝظَ ٌٛح حُٟٞغ ٓخ٣ٍخ  كظ٠ ٓطِغ حُٔزؼ٤٘٤خص ك٤ٖ ٛخٍص رؼٞ ٍٝح٣خص 

ٗـ٤ذ ٓللٞظ، رظؤػ٤َ ٜٗٞس ح٫ٗظ٘خٍ ٤ٛٝٔ٘ش ح٩ػ٬ّ، هخرِش ر٤َٔ ُ٪ٗيٍحؽ ك٢ 

٢ء ٖٓ ُٞحُّ ١ز٤ؼش ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ رخُـٔخ٤َٛ، كوخ٢ُ ٍٝح٣خص ًؼ٤َس ُٚ ٗ

حَُٝح٣ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش، ًـِزش ح٩هزخٍ ػ٠ِ حَُٔى، أٝ حُؼ٘خ٣ش رَْٓ حُ٘و٤ٜخص ػ٠ِ 
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كٔخد حُٞٛق أٝ حُظؤ٬ٓص حُل٣ٌَش، أٝ ٛٞؽ حَُٝح٣ش رَٓظٜخ رؤِٓٞد 

، أٝ حهظِحٍ حُٞهخثغ ا٠ُ ط٤ًَذ ٜٓ٘ي٣ش ٓخ.. حُن، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ «ح٤ُٔ٘خ٣ٍٞ»

 «.حُلَحك٤ٖ»ٝ« ٣ّٞ هظَ حُِػ٤ْ»ٝ« كذ طلض حُٔطَ»ٍٝح٣خص ًؼ٤َس ُٚ ٓؼَ 

ٝٗٔظط٤غ إٔ ٗـي ٍٝحث٤٤ٖ ٍٝٝح٣خص ػَر٤ش ًؼ٤َس، هي طؤػَص ر٣ٞ٤٘خ  َٝٓى٣خ  

٤ٌِ٤ٛٝخ  رظو٤٘خص ح٣٩ٜخٍ ٜٝٗٞس ٓوخ١زش أٝٓغ حُـٔخ٤َٛ ريؿيؿش ٓ٘خػَْٛ، 

١ِٝذ حُظٞحَٛ حُؼخ١ل٢ أٝ ح٫ٗيٓخؿ٢ ك٢ طِو٤ْٜ. ًٝخٕ رَع ك٢ ًُي ٖٓ هزَ 

ٕ ػزي حُويّٝ ٣ٝٞٓق حُٔزخػ٢ ح٣ٌُِٖ ٍحؿض أػٔخُٜٔخ ٍٝحث٤ٕٞ ًؼَ أٓؼخٍ اكٔخ

ٌٓ٘ ٓخ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش كظ٠ ٜٗخ٣ش حُٔظ٤٘٤خص ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ. ُوي 

هخ١زض ٍٝح٣خطٜٔخ حُؼٞح١ق ٝحُٔ٘خػَ ا٠ُ أرؼي ٓخ طلؼِٚ ح٫طـخٛخص حَُٝٓخ٤ٔٗش 

ِٞىٍحٓخ( حُٔظطَكش، حُٜخىثش أٝ حُٔـخ٤ُش، ٝا٠ُ أرؼي ٓخ طؼظِٔٚ حطـخٛخص حُٔ٘ـخس )ح٤ُٔ

ٝٗخىٍح  ٓخ ػزَص ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ػٖ حُٞؿيحٕ حُؼخّ أٝ ح٤ٔ٠َُ حُو٢ٓٞ أٝ حُٞػ٢ 

رخُظخ٣ٍن. ٝك٢ ٌٛٙ ح٣٧خّ رظؤػ٤َ كخؿخص حُظِلِس ٝحُو٘ٞحص حُل٠خث٤ش ٣ؼخى اٗظخؽ 

 :َ ٫ أًٌد »ٍٝح٣خص اكٔخٕ ػزي حُويّٝ ك٢ ٬ِٔٔٓص َٜٝٓحص طِل٤ٗٞ٣ِش ٓؼ

 «.٢ ؿِزخد أر٢ُٖ أػ٤ٖ ك»، ٝ«٢ٌُ٘ٝ أطـَٔ

ٖٓ حُٞحٟق، إٔ حَُٝح٣ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش ط٘ظَ٘ ػَر٤خ  رظٔخٍع ٓظِح٣ي، ٧ٕ 

حُٔؼَكش ٗلٜٔخ ك٢ طٜخٍع ٓظٜخػي ٓغ ح٩ػ٬ّ، ٫ٝ ٣ٔخ١ٍ أكي إٔ حُؼوخكش حَُك٤ؼش 

٤ُْٝ طؤػ٤َ «. ح٩ػ٬ّ»ح١ٌُ ٛٞ « حُِج٤ْ»حُّلوش ٢ٛ ح٤ُّٞ أٗزٚ رخ٤ُظ٤ْ ػ٠ِ ٓخثيس 

ؿٔخ٤ُخص حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٤ٛ٘خ  ه٬ٍ ٜٗق هَٕ ٖٓ حَُٝح٣ش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش ك٢ 

حُِٖٓ، كٜٞ ٣يهَ ك٢ طل٤ٌَ حَُٝحث٢ حُؼَر٢، ٝك٢ ر٘خٙ حَُٔى٣ش، ٝك٢ ٤ٔٗؾ كزٌٚ، 

ٝك٢ طٌَ٘ ٛٞؿٚ حُل٢٘، ٝٓخ ٣ِحٍ حُظٜخٍع هخثٔخ  ر٤ٖ حُِ٘ٝع ح٫ٓظ٢ً٬ٜ ا٠ُ 

أٝ ًحى. ٓ٘ظٜخٙ، ِٝٗٝع حُـٔخ٢ُ ا٠ُ ٓ٘ظٜخٙ. ٝػٔش ٍٝحث٤ٕٞ ٣ٔؼِٕٞ ٌٛح حُل٣َن 

ٌُٝ٘٘خ ٣٘يٍ إٔ ٗـي ٍٝحث٤خ  ػَر٤خ  ٓؼظزَح  رٔ٘ـخس ٖٓ ٌٛح حُظٜخٍع، ٌٝٛح ٝحٟق 

ك٢ أػٔخٍ ؿزَح ارَح٤ْٛ ؿزَح ٝك٘خ ٤ٓ٘ٚ ٤ُٝٝي اه٢ٛ٬ ٝٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ )٣ٍٞٓش( 

ٝػزي حَُكٖٔ حَُر٤ؼ٢ )حُؼَحم( ٝرٜخء ١خَٛ ٝكظل٢ ؿخْٗ )َٜٓ( ٝدمحم ٛخُق 

 حُـخر١َ )طْٞٗ( ٝؿ٤َْٛ.

ًُي ٓٞحًزش ٗوي٣ش طَحػ٢ ١ز٤ؼش حُظـ٤َ حُؼوخك٢، ٤ٓ٫ٝٔخ طؤػ٤َ ٝهي حٓظيػ٠ 

 ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي.

 المغة العربية والمعموماتية: -4-2

طزيُض حُ٘ظَس ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش طزي٫  ًز٤َح  ه٬ٍ حُؼوي٣ٖ حُلخثظ٤ٖ رظؤػ٤َ 

ٓ٘ظٞٓش حُِـش ػٍٞس حُٔؼِٞٓخص، رَ ؿخُٝ حُظزيٍ ا٠ُ حُظؤػ٤َ حُؼ٤ٔن ك٢ هٜخثٚ 

حُؼَر٤ش ٝػ٬ثوٜخ حُيحه٤ِش ٝحُظؼز٣َ٤ش ٝحُٞظ٤ل٤ش ك٢ حٌُظخرش ح٩ريحػ٤ش حَُٝحث٤ش 

ٝحُو٤ٜٜش، ٝك٢ ٗويٛخ ح١ٌُ ٓخٍ ا٠ُ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش ١َٝحثوٜخ حُزلؼ٤ش، ٝهي 
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، ا٠ُ «حُٔخُظ٢ ٤ٓي٣خ»ٓخْٛ حُظلـَ حُٔؼِٞٓخط٢ ك٢ طٌٜٞٗخ ٖٓ حُلخٓٞد، ا٠ُ 

ط٤ش ٤ًٗٞش ٝٓل٤ِش ؿؼِض حُظٞحَٛ حُٔؼَك٢ ح٧ٗظَٗض، ٢ٛٝ ٗزٌش ٓؼِٞٓخ

ٜٝٗخؿ٤خطٚ ٝطوخٗخطٚ ٝاؿَحءحطٚ ٓوظِلش ػٔخ ًخٗض ػ٤ِٚ هزَ ٣ٌٖٛ حُؼوي٣ٖ، ٝٛخٍ 

حُلي٣غ ػٖ حٌُظخد ح٩ٌُظ٢َٗٝ رخٓظؼٔخٍ حٌُظخرش حُلخٓٞر٤ش ٝهخر٤ِخص حُظؤ٤ُق 

ظ٤ْ ٝحُظٞػ٤ن ٝػَحء طؼيى حُٞٓخث٢، ك٢ ٓظ٘خٍٝ ح٤ُي، ٓٔخ ٣ظيهَ ا٠ُ كيّ ًز٤َ ك٢ ط٘

 ػَٔ حُٔو٤ِش ح٩ريحػ٤ش، ٝك٢ حٗظظخّ ٜٓ٘ـ٤ش ٓليىس ُِؼَٔ حُ٘وي١ ك٢ إٓ ٝحكي.

٣ٝظَٜ ٌٛح حُظزيٍ حُؼ٤ٔن ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ طؤِٓ٘خ ُظطٍٞ حٓظـخرش حُِـش 

حُؼَر٤ش ٌُٜح حُظلـَ حُٔؼِٞٓخط٢، ٌٓ٘ حُيٍٝس حُٔخروش ُٔئطَٔ حٍُُٞحء حُٔٔئ٤ُٖٝ 

(، كوي طلخهٔض حُلٔخ٤ٓش ٢6898 )حَُرخ١ ػٖ حُ٘ئٕٝ حُؼوخك٤ش ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر

حُؼَر٤ش اُحء حُظلي٣خص حُظ٢ طٞحؿٚ حُِـش حُؼَر٤ش، كلِٔض حُيٍٝس ٗؼخٍح  ٗي٣ي 

 «.حُِـش حُؼَر٤ش ٣ٞٛظ٘خ حُو٤ٓٞش»حُي٫ُش ٛٞ 

هيّ ٌُٜٙ حُيٍٝس أًؼَ ٖٓ ػَ٘س رلٞع ُؼيى ٖٓ ًزخٍ حُوزَحء 

ر٢ ٝارَح٤ْٛ ػزي هللا ٝح٫هظٜخ٤ٖٛ أٓؼخٍ ١ٌَٗ ك٤َٜ ٝطٔخّ كٔخٕ ٝػ٢ِ حُ٘خ

ٍك٤يس ٝؿ٤َٔ ػ٠ٔ٤ ح٬ُٔثٌش ٝحُط٤ذ حُزٌٕٞ ٝارَح٤ْٛ رٖ َٓحى ٝدمحم ٍٗخى 

حُلِٔح١ٝ ٝدمحم ٜٓطل٠ رٖ حُلخؽ ٢ًُٝ حُـخرَ، ٝدمحم ح٢ٔ٣ُٞٔ ٝدمحم ه٤ِلش 

ٖٓ ه٠خ٣خ حُِـش »حُيٗخع ٣ٝٞٓق حُو٤ِلش أرٞ رٌَ، ١ٝزؼض ٌٛٙ ح٧رلخع ك٢ ًظخد 

(.6881« )حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس
(691)

 

إ ػٔش ٗظَس ؿي٣يس ٝطؼخ٬ٓ  ؿي٣يح  ُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُزلغ حُؼ٢ِٔ، ٝٓ٘ٚ 

حُ٘وي، ٫ريّ ٖٓ أهٌٛٔخ رخُلٔزخٕ، كوي طَٞٛ حُزخكؼٕٞ حُؼَد ا٠ُ ٗظخثؾ ٛخٓش 

 طظؼِن رخُٔؼخُـش ح٤ُ٥ش ُِز٤خٗخص حُؼَر٤ش، ٜٓ٘خ:

 ١َم طو٣ِٖ حُز٤خٗخص ٝحٓظَؿخػٜخ. -

 .حُٔؼخؿْ حُؼَر٤ش ٬ٛ٩ف حُظٜـجش -

 رَحٓؾ طيه٤ن ح٬ٓ٩ء حَُٜك٤ش ٝحُ٘ل٣ٞش. -

 حُٔلَِ حَُٜك٢. -

 رَحٓؾ طل٤َِ ح٩ػَحد حُ٘ل١ٞ. -

 رَحٓؾ حُظل٤َِ حُي٢ُ٫. -

رَحٓؾ ط٤ُٞي حٌُِٔش ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش -
(696)

. 
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 ـ 113ـ  

ُـظ٘خ حُؼَر٤ش ك٢ ٓؼًَش »ػٖ « ه٠خ٣خ ك٣ٌَش»ػْ ٛيٍ ٓئُق ٖٓ 

حٌُٔظٞرش رؤه٬ّ ٗوزش ٖٓ (، ٝحُزخٍُ ك٢ ٓوخ٫طٚ ٝأرلخػٚ 6889« )حُل٠خٍس

حُٔل٣ٌَٖ ٝحُؼِٔخء ٝح٧ىرخء ٝحُ٘وخى، ػ٬ػش أٍٓٞ، ح٧ٍٝ ط٤ًٞي ُِٓ٘ش حُِـش حُؼَر٤ش 

ك٢ طيػ٤ْ أرلخع ح٣ُٜٞش، ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ ٓويٍطٜخ ػ٠ِ حُظـيى ٝح٧ٛخُش، ٝك٢ ِٛذ 

ًُي ٓٞحؿٜظٜخ ُِظلي١ ح٫طٜخ٢ُ ٝحُٔؼِٞٓخط٢، ٝحُؼخُغ ٛٞ حٓظـخرظٜخ حُزط٤جش 

حُظوِق ػ٠ِ حَُؿْ ٓٔخ طلون ُٜخ ٖٓ طـي٣ي ٝطط٣َٞ ٝطط٣ٞغ ٗٔز٢ ٝحُوخَٛس ٝ

ُٔوظ٤٠خص حُؼَٜ ٝكخؿخص حُظطٍٞ حُٔـظٔؼ٢ حُؼَر٢ رـٞحٗزٚ ح٩ريحػ٤ش 

 ٝحُظ٣ٞٔ٘ش ٝح٩ٗظخؿ٤ش ؿ٤ٔؼٜخ.

ًٝخٗض ٜٗخىس ه٤َِ حُ٘ؼ٢ٔ٤ )٣ٍٞٓش(، ٝٛٞ ٍٝحث٢ ١ٝز٤ذ ٝؿَحف. ىٍّ 

ٓٔظ٘ل٤خص رخ٣ٍْ، ك٢ ٓ٘ظ٠ٜ حُطذ ٝحُلِٔلش ك٢ ؿخٓؼش ىٓ٘ن، ٣ٝؼَٔ كخ٤ُخ  ك٢ 

ح٤ٔٛ٧ش ػٖ ػَحء حُِـش حُؼَر٤ش ٝحٓظـخرظٜخ حُيحثٔش ُِظـيى ٝحُظؤ٤َٛ، ٓٔخ ٣لَٔ 

 ٤ٍَٓٝطٜخ ٝروخءٛخ ٝحكظ٠خٜٗخ ُِـش حُؼِّٞ ٝحُٔؼِٞٓخط٤ش: 

أٓخ حُٜزـ٤خص )حٌَُُّٝٓٞٝ(، ٝحُٔؼِٞٓخط٤ش )ح٧ٗلٍٞٓخط٤ي(، ٝحُؼٜذ »

، ٝٛٞ رط٤ٖ حُوِذ حُظ٣َ٘ل٢، حُٞى١ )حُٔٔزظخ١ٝ(، ٝحُزط٤ٖ )كخُظ٣ٌٍَٞ(

ٝحُ٘ـخف )ر٣َ٤ٌخٍى( ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ل٢٤ رخُوِذ، ٣ٝل٤ٔٚ، أ١ ٢ٗء أًؼَ طؼز٤َح  ػٖ 

ٌٛٙ حُٜٔٔش ٖٓ حُ٘ـخف؟. ٫ٝري إٔ ًِٔش حُ٘ـق، حٗظوخهخطٜخ ؿخءص ٖٓ ٌٛٙ 

ح٩كخ١ش حُل٤ٔٔش، ٝؿ٤َ ٌٛٙ ٖٓ حُظؼخر٤َ ٝحٌُِٔخص حُٔؼَرش حُظ٢ ىٍٓ٘خٛخ ك٢ 

٢ رخٓظطخػظٜخ إٔ ط٠ل٢ رؼيح  ؿي٣يح  ػ٠ِ حُِـش، ٝطؼزَ، ك٢ ؿخٓؼش ىٓ٘ن، ٢ٛٝ حُظ

«حُٞهض ٗلٔٚ، ػٖ ١خهش ٌٛٙ حُِـش ػ٠ِ حُظـيى ٝحُظطٍٞ
(692)

. 

حُِـش ر٬ »ٝطليع حُ٘ؼ٢ٔ٤ ػٖ ك٠َ حُِـش ػ٤ِٚ ًخطزخ  ١ٝز٤زخ  ؿَحكخ ، ٧ٕ 

اٗٚ، ػ٠ِ حُؼٌْ »، ٧ٕٝ حُظؼ٣َذ ٤ُْ ىحثٔخ  طو٣َزخ ، «ػِْ ٢ٛ ُـش هَٓخء

ُـش حُيٍحٓش ُٝـش حُٔٔخٍٓش ٢ٛ »٢ رخُ٘ٔزش ُِطز٤ذ حُؼَر٢ ٓؼ٬ ، ٬ٓٝف اٟخك

ٗلٜٔخ، ٝاًح ٓخ هٍَ إٔ ٣ظوٜٚ، كبٗٚ رخُظؤ٤ًي ٤ٌٕٓٞ هخىٍح  ػ٠ِ طوط٢ ػٞحثن 

«طؼِْ ُـش ؿي٣يس
(699)

. 

، ك٢ طٜي٣ٚ حُٔزٌَ «ٗلٞ ٗظَس أَٗٔ ُِـش»ٝط٤ِٔ رلغ ٗز٤َ ػ٢ِ )َٜٓ( 

خكذ أٍٝ ٓئُل٤ٖ رخُِـش حُؼَر٤ش ػٖ ٝحُيه٤ن ُِـش حُؼَر٤ش ٝحُٔؼِٞٓخط٤ش، ٝٛٞ ٛ

حُؼَد »(، 6899ٝ« )حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُلخٓٞد»ٌٛٙ حُو٤٠ش حُ٘خثٌش ٝحُٜخٓش: 

 (. ٝهي ػخُؾ ػ٢ِ حُِـش ٟٖٔ حُٔلخٍٝ حُظخ٤ُش:6884« )ٝػَٜ حُٔؼِٞٓخص
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 .حُيٍٝ ح٧ًؼَ هطٍٞس ح١ٌُ طِؼزٚ حُِـش ك٢ ٓـظٔغ حُٔؼِٞٓخص 

 ُِـش كخ٤ُخ  ػ٠ِ ه٣َطش حُٔؼَكش ح٩ٗٔخ٤ٗش.حُٔٞهغ ح٧ًؼَ أ٤ٔٛش ح١ٌُ طلظِٚ ح 

 .ح٩ٌٗخ٤ُش ح٧ًؼَ طؼو٤يح  حُظ٢ طٜخؽ ك٢ هخُزٜخ ه٤٠ش حُِـش 

  حُظٞؿٜخص ح٧ًؼَ طؼيىح  ُظ٘خٍٝ اٌٗخ٤ُش حُِـش ٝأٍٓٞ ٓؼخُـظٜخ آ٤ُخ  رٞحٓطش

حٌُٔز٤ٞطَ
(694)

. 

ُوي ٟٝغ ٗز٤َ ػ٢ِ حُِٔق ػ٠ِ حُـَف، ػ٠ِ إٔ حُٔز٤َ ٓظخف ُٔـخُٝس 

 ٢َٟٔ، رخُِـٞء ا٠ُ حُٔـخ٫ص حُظخ٤ُش:حَُحٖٛ ؿ٤َ حُ

 .طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ًؤىحس ُ٪كٜخء حُِـ١ٞ 

 .حٓظويحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ك٢ ٓؼخُـش حٌُظخرش حُؼَر٤ش 

 .طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ًؤىحس َُِٜف حُؼَر٢ 

 .طٌُ٘ٞٞؿ٤خحُٔؼِٞٓخص ًؤىحس ُِ٘لٞ حُؼَر٢ 

 ط٢ ٤ُِٔخم حُِـ١ٞ.حٓظويحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ك٢ حُلْٜ ح٧طٞٓخ 

 .طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ك٢ طل٤َِ حُ٘ظخؽ ح٧ىر٢ ٝأٓخ٤ُذ حٌُظخد 

 .طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ًؤىحس ٌُٔ٘٘ش حُٔؼـْ حُؼَر٢ 

 .طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ًؤىحس ُيػْ حُؼَٔ حُٜٔطِل٢ 

 .طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ك٢ ٓـخٍ حُظَؿٔش ح٤ُ٥ش 

   ط٤ُٞي ح٬ٌُّ حُؼَر٢ ٝكٜٔٚ آ٤ُخ
(691)

. 

طزيُض حُ٘ظَس ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش ٝٓٔخٍٓظٜخ ك٢ حُٔـخ٫ص ًخكش رظؤػ٤َ  أؿَ،

 ػٍٞس حُٔؼِٞٓخص، ُْٝ ٣ٌٖ ح٧ىد ٝحُ٘وي ح٧ىر٢ رٔ٘ـخس ٖٓ ًُي.

 تنامي أبحاث الهوية: -5
، ٓٔخ ىػخ ا٠ُ 6819طلخهٔض حُٔوخ١َ حُٔليهش رخٌُحص حُو٤ٓٞش أػَ ٣ِٛٔش 

ٞؿش ٗوي حٌُحص، ٝأ١ِوٚ ٛخىم أ٣َٖٓ ٓظ٤ُٓ٬ٖ ك٢ حُلٌَ حُؼَر٢، ح٧ٍٝ ٛٞ ٓ

(، 6818« )حُ٘وي حٌُحط٢ رؼي ح٣ُِٜٔش»ؿ٬ٍ حُؼظْ )٣ٍٞٓش( ك٢ ًظخرٚ ح٤َُٜ٘ 

ٝحُؼخ٢ٗ ط٘خ٢ٓ أرلخع ح٣ُٜٞش ٝػ٤خ  رخٌُحص، ٝرخُظخ٣ٍن حُؼَر٢، ٝرخ٥هَ ح٧ؿ٘ز٢، 

أُٓش »ح١ٌُ ٛخٍ ا٠ُ طؤُّ ٟخؿ٢ ػ٠ِ حُٞؿيحٕ ح٤ُٜٔٞ، ًٝ٘ض ر٤٘ض ك٢ رلؼ٢ 

( إٔ حَُٝح٣ش ٢ٛ حُلٖ حُلي٣غ 6881)ػخُْ حُلٌَ « حُؼَر٤ش حٌُحص ك٢ حَُٝح٣ش

ح٧ًؼَ طؼز٤َح  ػٖ طلي٣خص حُليحػش ك٢ حُٔـظٔغ حُؼَر٢، كظ٠ ٛخٍ حُلٖ ٓـ٬  

ىه٤وخ  َُِٜحع حُل٠خ١ٍ ح١ٌُ طؼَف ك٤ٚ حُؼَد ا٠ُ ًحطْٜ، ٝاًح ًخٕ حُلٌَ 

ؼَر٤ش حُؼَر٢ ك٢ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش هي ػٌْ ـ َٛحكش ـ طزخ٣ٖ حُٔٞهق ٖٓ ح٣ُٜٞش حُ
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 حُل٠خ٣ٍش، ٝطٜخػي ٬ِٓ  ٝحطـخٛخص ٝط٤خٍحص ػٜلض رخُؼَد، ك٢ ٓلٖ حُٔٞهق

ٖٓ حُو٬كش، أٝ حُٜيحّ ٓغ حُـَد ح٫ٓظؼٔخ١ٍ، أٝ حٓظلخٕ ح٫ٓظو٫٬ص ح٤٘١ُٞش 

ٝطؼخٍٝ حَُٔ٘ٝع حُؼَر٢ ٓغ حَُٔ٘ٝع ح٢ٗٞ٤ُٜٜ رو٤خّ ح٤ٌُخٕ ح٩َٓحث٢ِ٤ ك٢ 

حٓظوطخد حُؼَد حُي٢ُٝ، ػ٣ٌَٔخ  هِذ ح١ُٖٞ حُؼَر٢، ٝك٢ حُٔلٖ حُٔظظخ٤ُش ٓغ 

ٝا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ  ٤ٓٝخ٤ٓخ ، كٜخٍ حُؼَد أًؼَ ٖٓ ػَد، ٓظُٞػ٤ٖ ػ٠ِ ٓؼٌَٔحص 

هخٍؿ٤ش، ٝٓ٘و٤ٖٔٔ ػ٠ِ أٗلْٜٔ ك٢ طلخُلخص أٝ ٓظخ٣ٍْ ؿٌطٜخ أٝٛخّ ٜٝٓخُق ُْ 

طٌٖ ػَر٤ش ك٢ ٤ٜٔٛٔخ، ًٝخٗض حُو٬كخص حُؼَر٤ش ـ حُؼَر٤ش حُظ٢ ططٍٞص ا٠ُ 

ر٤ٖ هط٣َٖ ػَر٤٤ٖ أٝ أًؼَ، أٝ ر٤ٖ كجخص حُوطَ حُؼَر٢ ح٫هظظخ٫ص حُؼَر٤ش 

، ٣ٝخ «ح٣ُٜٞش»حُٞحكي، ك٢ كَٝد أ٤ِٛش، أٝ ٬ِٔٔٓص ح٩ٍٛخد، ٝح٫ؿظ٤خٍ ػ٠ِ 

! ًٝخٕ حُؼـِ ح٣َُٜق ػٖ حُٞكخء ٧ٛيحف حَُٔ٘ٝع حُؼَر٢  ُٜخ ٖٓ ٣ٞٛش ٓـيٍٝس

ح٫ؿظٔخػ٢، ك٢ حُظٞك٤ي ٝحُل٣َش ٝحُيٓو١َش ٝحُؼِْ ٝحُؼيحُش ٝحُٔٔخٝحس ٝحُظويّ 

٢ٛٝ ٓـٔٞػش ه٤ْ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ حُظ٢ ٫ طِحٍ ؿَٞٛ حُظلي١ حُل٠خ١ٍ، 

ٝحُـَد ح٧ٍٝٝر٢ ٝح٢ٌ٣َٓ٧، « آَحث٤َ»ًٝخٗض حُِٜحثْ حُؼَر٤ش حُٔظظخ٤ُش أٓخّ 

ٝحٗظؼ٘ض حُيُٝش حُوط٣َش، ٝحػظَف حُؼَد رؼـِْٛ، ٝرخُظزخّ ٓلّٜٞ ح٣ُٜٞش ك٢ 

٣يح  ٓغ كَد حُو٤ِؾ حُؼخ٤ٗش حُظ٢ ٟٝؼض ٓٔخٍٓظْٜ ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝٛخٍ ًُي ٝحهؼخ  ؿي

حٌُحص حُؼَر٤ش ك٢ أُٓش
(691)

. 

ٗخَٟ حُؼَد ٬٣ٞ١  ٖٓ أؿَ ك٣َظْٜ اُحء حُـَد حُـخ١ُ، حُٔلظَ، 

حُٔٔظؼَٔ، ك٢ كًَخص ح٫ٓظو٬ٍ حُظ٢ حٓظَٔص ٌٓ٘ ٜٗخ٣ش حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ 

حُو٤٘٤ٔٔخص  ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ك٢ رؼٞ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش، ٝا٠ُ

ٝحُٔظ٤٘٤خص ك٢ أهطخٍ أهَٟ ٓؼَ حُٔـَد ٝطْٞٗ ٝحُـِحثَ ٝح٤ُٖٔ حُـ٘ٞر٢. 

ٝػَكٞح أػ٘خء ٓوخٝٓظْٜ حُٔي٣يس ٬ُٓظؼٔخٍ حُـَر٢ إٔ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ٞحؿٜٞح أػيحء ك٢ 

حُيحهَ ػ٘٘ٞح رظؤػ٤َ هَٕٝ ٖٓ حٓظؼٔخٍ ٓوظِق ٛٞ ح٫كظ٬ٍ حُؼؼٔخ٢ٗ، ك٢ ًُي 

ع ُِؼَد ػٖ ٓٔظؼ٣َْٜٔ حُـَر٤٤ٖ حُـيى، ٝك٢ ح٫ٗلطخ١ حُيحه٢ِ ٝحُظوِق حَُٔٝ

طِي حُٔلخٍهش حُلظ٤ؼش ر٤ٖ حُظويّ ح٧ٍٝٝر٢، ٝحُظوِق حُؼَر٢، ػُٞـض ػ٘خث٤ش حُظويّ 

ٝحُظوِق، ٝك٢ ٓوخرِٜٔخ ػ٘خث٤ش حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظزؼ٤ش. ٣ٝطَف ًظخد هخُي ٣ُخىس )ُز٘خٕ( 

ؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٢ حًظ٘خف حُظويّ ح٧ٍٝٝر٢ ـ ىٍحٓش ك٢ حُٔئػَحص ح٧ٍٝٝر٤ش ػ٠ِ حُ»

ٜٗخ٣ش »( حُٔئحٍ حُـ١َٛٞ ك٢ ٤ٓخهٚ حُظخ٣ٍو٢، كل٢ 6896« )حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘

حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ ٝحُزيح٣خص ح٠ُٝ٧ ُِوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، ًخٕ حُظويّ ح٧ٍٝٝر٢ هي 

أكخ١ حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ رَٓظٚ. ك٘٘ؤ حُظل٤ٌَ ك٢ ٌٛح ح٩ه٤ِْ أٝ ًحى ر٠ٍَٝس ح٧هٌ 

ؼَف ا٠ُ ح٧ٗظٔش حُظ٢ ؿؼِض ٖٓ حُيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤ش رِيحٗخ  رخُظو٤٘خص حُلي٣ؼش، ٝحُظ

                                                                 
ػ  4ػ العدد  24)الكويت( ػ المجمد « عالـ الفكر»في مجمة « أزمة الذات في الرواية العربية». أبو ىيف، عبد هللا: 176

 .26-25ػ ص ص  1996إبريل ػ يونيو 
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ٓظلٞهش ػ٠ِ ؿ٤َٛخ ٖٓ رِيحٕ حُؼخُْ. ك٢ ٌٛح ح١٩خٍ طٌظٔذ حُظـَرش حُؼؼٔخ٤ٗش 

أ٤ٔٛظٜخ حُوخٛش، ٧ٕ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ًخٗٞح ٖٓ أٝحثَ ح٣ٌُٖ ط٘زٜٞح ا٠ُ حُظويّ ح٧ٍٝٝر٢، 

ض ٫ طِحٍ طٔؼَ كظ٠ ًُي ٝػِٔٞح ػ٠ِ ح٫ٓظلخىس ٓ٘ٚ، ٧ٕٝ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ًخٗ

«حُٞهض حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٧هٟٞ
(699)

. 

٤ُْٝ رٔويٍٝٗخ إٔ ٗل٢ٜ حُٔوخ٫ص ٝح٧رلخع حُظ٢ طٜيص ٌُٜٙ حُؼ٘خث٤ش، 

ٌُٝ٘٘خ ٗظؼٔي حُٞهٞف ػ٘ي رؼٞ حُٜٟٞ ٬ُٓظَٗخى رٔزَ حُظٜي١ ُٜخ ك٢ حُؼوخكش 

٤ش، ٝٗ٘يحٗخ  حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش، ٝهي حٍطلؼض ٝط٤َطٜخ ك٢ كظَس حُزلغ، ٍك٠خ  ُِظزؼ

ُِظ٤ٔ٘ش ٝحُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظوِش، ػ٠ِ إٔ ًُي ٛٞ حُط٣َن حُٜؼزش حُوخ٤ٓش حُظ٢ ٣٘زـ٢ 

ػ٠ِ حُؼَد إٔ ٣ٌِٔٞٛخ ُٔٞحؿٜش طِي حُٔلخٍهش حُلظ٤ؼش ر٤ٖ حُظويّ ح٧ٍٝٝر٢ 

 ٝحُظوِق حُؼَر٢.

٫ٝ ٗي ك٢ إٔ حُزلغ ك٢ ه٠خ٣خ حُظزؼ٤ش ريأ هزَ ًُي رٞهض، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ٜزق 

ُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤٘٤ٗخص، ًٝخٕ ًظخد ػٞح١ق ػزي حَُكٖٔ ٟخؿطخ  ا٫ ك٢ ح

( ٣ٍخى٣خ  ك٢ رخرٚ، ٓظٔخٝهخ  6894« )ه٠خ٣خ حُظزؼ٤ش ح٩ػ٤ٓ٬ش ٝحُؼوخك٤ش»)َٜٓ( 

ٓغ ٤ٛٔ٘ش ح٩ػ٬ّ ػ٠ِ ِٓطش حُٔؼَكش، ٝح٫ٓظويحٓخص ح٣َُٔؼش ٝحُٔزخَٗس ُٞٓخثِٚ 

رخُـِٝ حُؼوخك٢. ٝهي حُٔوظِلش ك٢ آ٤ُخص حُظزؼ٤ش ح٩ػ٤ٓ٬ش ٝحُؼوخك٤ش، ك٤ٔخ ػَف 

أهٌص ٌٛٙ ح٤ُ٥خص ٓلخ٤ْٛ ٓوظِلش ٝٓظطٍٞس ٓؼَ ح٫هظَحم ٝحُظـ٣َذ ٝحُظـط٤ش، 

ٝرَُ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ اىٝحٍ ٓؼ٤ي )كِٔط٤ٖ( ك٢ ًظزٚ ح٧ٓخ٤ٓش، كؼَٟ ح٫ٓظَ٘حم 

(، 6899« )ح٫ٓظَ٘حم»رٞٛلٚ ِٓطش ٓؼَك٤ش ك٢ هيٓش ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ًظخرٚ 

طـط٤ش ح٬ٓ٩ّ ك٢ »ٟي ح٬ٓ٩ّ ك٢ ًظخرٚ  ٝك٠ق حُظ٤ِ٠َ ح٩ػ٢ٓ٬ حُـَر٢

(، ًٝ٘ق ػٖ حُظٞح١ئ ح٢ٌُِ ٝحُظ٘خري حُل٢ٔ٤ٔ ر٤ٖ 6896« )ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ

ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٝحُؼوخكش حُظ٢ أٗظـظٜخ ٓـظٔؼخطٜخ، ٝػٖ ح٧رؼخى حُٔؤٞػش ُِؼٍٞس ٟي 

ح٤ُٔطَس ح٩ٓز٣َخ٤ُش ك٢ ؿ٤ٔغ روخع حُؼخُْ ؿ٤َ ح٧ٍٝٝر٢، رظؼز٤َ ًٍَٞٗ ٣ٝٔض، 

(. ٣ٝوزَٗخ 6889« )Culture and Imperialismحُؼوخكش ٝح٩ٓز٣َخ٤ُش »ًظخرٚ  ك٢

اىٝحٍ ٓؼ٤ي ٗلٔٚ إٔ ًظزٚ ٌٛٙ طئُق َٓ٘ٝػخ  ٝحكيح  ُٞػ٢ حُٞحهغ حُؼَر٢ 

إ طخ٣ٍن ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٤ُؼِٔ٘خ أٗٚ »ٝحُلِٔط٢٘٤، ُٝظلو٤ن حُظو٣ََ حٌُحط٢ ٤َُِٜٔ. 

ٔٔخٝحس إٔ ٣وخّٝ هٞس ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٤ُْ ك٢ ٝٓغ ٢ٗء ٟٓٞ كٌَس كو٤و٤ش ُِظل٣ََ ٝحُ

«٣ٜٝيّٛخ
(699)

. 

ٝهي َٗع حُٔلٌَٕٝ ٝحٌُظخد حُؼَد ك٢ ٝػ٢ ٓوخ١َ حُـِٝ حُؼوخك٢ ٌٓ٘ 

ٓٞحؿٜش »ٓطِغ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص، ًٝخٕ حُليع ح٧ًزَ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٛٞ حٗؼوخى ٓئطَٔ 

                                                                 
ػ « اكتشاؼ التقدـ األوروبي ػ دراسة في المؤثرات األوروبية عمى العثمانييف في القرف الثامف عشر». زيادة، خالد: 177

 .11ػ ص 1981دار الطميعة ػ بيروت 

 .12ػ ص 1997 )ترجمة كماؿ أبو ديب( ػ دار اآلداب ػ بيروت« الثقافة واإلمبريالية». سعيد، ادوار: 178
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٤ٗٔخٕ  9آًحٍ ـ  28)طْٞٗ « حُـِٝ حُؼوخك٢ ح٩ٓز٣َخ٢ُ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ٨ُٓش حُؼَر٤ش

6892)
(698)

، ٝٗخٍى ك٤ٚ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُٔل٣ٌَٖ ٝحُزخكؼ٤ٖ ٝحُٔؼول٤ٖ حُؼَد ٖٓ 

ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش ؿ٤ٔؼٜخ، ٝهيّ ا٤ُٚ أًؼَ ٖٓ ػٔخ٤ٖٗ رلؼخ  ك٢ ٓلخٍٝٙ حُؤٔش: 

حُوٜخثٚ حُو٤ٓٞش ُِ٘و٤ٜش حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش، حُـِٝ حُؼوخك٢ ح٩ٓز٣َخ٢ُ 

ٍ حُظخ٣ٍو٤ش ُِـِٝ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ٝح٫ٓظ٬د حُل١ٌَ ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢، حُـٌٝ

حُؼوخك٢، حُـِٝ حُؼوخك٢ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ٨ُٓش حُؼَر٤ش ك٢ حُٞهض حُلخَٟ، ٓٞحؿٜش 

حُـِٝ حُؼوخك٢ ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢. ٢ٔٓٝ حُٔئطَٔ، رٔئطَٔ حُظلي١، ٝٛيٍ ػ٘ٚ 

 ح١ٌُ كَٔ ه٬ٛش ٓخ طِحٍ ٛخُلش ُِٔٞحؿٜش.« اػ٬ٕ طْٞٗ»

ٝ حُؼوخك٢ ٝحُؼوخكش ٝطٞحُض حٌُظذ حُٔئُلش ٝحُٔظَؿٔش حُظ٢ طظ٘خٍٝ حُـِ

حُٔوخٝٓش، أ٤َٗ ا٠ُ رؼ٠ٜخ ُلْٜ ح٤ُٔخم ح١ٌُ آٍ ا٠ُ ٓؼًَش طخ٤ُش ٢ٛ ٓؼًَش 

حُـِٝ حُؼوخك٢ »حُظطز٤غ، كوي ؿٔغ ػ٣ِِ حُلخؽ )حُؼَحم( رؼٞ ٓوخ٫طٚ ك٢ ًظخرٚ 

(، ٢ٛٝ ٓوخ٫ص طَٜ٘ف ا٠ُ ٓؼخ٣٘ش ظخَٛس حُـِٝ حُؼوخك٢، 6899« )ٝٓوخٝٓظٚ

خ١َ ح٤ُٜٔ٘ش حُؼوخك٤ش ح٤ٌ٣َٓ٧ش حَُٔطزطش رخُظطٍٞ ٟٝٓٞٞع ح٣ُٜٞش حُؼوخك٤ش، ٝٓو

حَُأٓٔخ٢ُ حُٔظٜخػي، ٝأٝؿٚ ٠ٗخُ٘خ حُؼوخك٢ ٜٝٓٔخطٚ، ٝػٔش ٓوخ٫ص أهَٟ ػٖ 

د ؿٔخٕ اى٣ٍْ  َّ ٬ٌ٘ٓص اػ٤ٓ٬ش ٝحطٜخ٤ُش ٝػوخك٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش أهَٟ. ٝػ

ؿِٝ حُؼوٍٞ ـ ؿٜخُ حُظٜي٣َ حُؼوخك٢ ح٢ٌ٣َٓ٧ ا٠ُ »)٣ٍٞٓش( ًظخرخ  هط٤َح  ٛٞ 

(6891« )حُؼخُْ حُؼخُغ
(691)

ُٔئُلٚ ا٣ق أٝى. ُلض ٌٛح حٌُظخد حُ٘ظَ ا٠ُ ح٤ُٜٔ٘ش  

 ح٤ٌ٣َٓ٧ش ح٥هٌس رخُظٞٓغ، ٝح٫ٓظيحى ا٠ُ أؿِٜس حُؼوخكش.

ٝهطخ حُزخكؼٕٞ حُؼَد هطٞحص أػٔن ك٢ ىٍحٓش ؿٌٍٝ ظخَٛس حُـِٝ 

ٓـخرٜش حُـِٝ ح٩ٓز٣َخ٢ُ »حُؼوخك٢، ًٔخ ك٢ ًظخد ٓٔؼٞى ٟخَٛ )ُز٘خٕ( 

(. ٖٝٓ حُٔل٤ي، 6898« )٢ٗٞ َُِٔ٘م حُؼَر٢ ـ ىٍحٓش ك٢ حُؼوخكش حُٔوخٝٓشح٤ُٜٜ

إٔ ًٌَٗ إٔ حٌُظخد ٣ِظِّ رٜٔ٘ؾ طخ٣ٍو٢ ٗوي١ ك٢ ٍإ٣ش حُظخَٛس ٖٓ أؿَ ٓخ ٓٔخٙ 

« حُظل٤َِ ح٤ٌُل٢ ُِظخَٛحص حُؼوخك٤ش»ٝ« ا٬ٛف ح٤ُٔخٓش رخُؼوخكش حُ٘وي٣ش حُٔوخٝٓش»

، ٝٓؼَ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ، ًل٤َ، «ٔوخٝٓشحٓظَ٘حف حُٔٔظوزَ رخُؼوخكش حُؼَر٤ش حُ»ٝ

٩ٌٗخ٤ُش حُـِٝ حُؼوخك٢ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ح٩ٓز٣َخ٢ُ َُِٔ٘م »رَأ٣ٚ، ك٢ حُظٜي١ 

حُؼَر٢ ك٢ ػ٬هظٜخ حُـي٤ُش ٓغ ٗو٠٤ٜخ اٌٗخ٤ُش حُٔـخرٜش، ٝٛٔخ اٌٗخ٤ُظخٕ ٫ 

                                                                 
ػ « مؤتمر مواجية الغزو الثقافي اإلمبريالي الصييوني لألمة العربية». األمانة الدائمة لمؤتمر الشعب العربي: 179

 .1982مطبعة االتحاد العاـ التونسي لمشغل ػ تونس 
بحوث لـ لقد حضرت أعماؿ المؤتمر باحثا ، وأدرؾ كـ ىي ثمينة البحوث التي ألقيت فيو. ومف أسف، أف ىذه ال 

ف كاف بعض الباحثيف عمد إلى نشر بحوثيـ في كتب أو دوريات.  تطبع حتى اآلف في مجمد واحد، وا 

)ترجمة غساف ادريس( ػ « غزو العقوؿ ػ جياز التصدير الثقافي األمريكي إلى العالـ الثالث». أود، ايف: 181
 .1985منشورات دار البعث ػ دمشق 
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طِظو٤خٕ ا٫ ك٢ كوَ حُٜيحّ حُٔزخَٗ. ٌُُي أػِ٘ض ٌٛٙ حُيٍحٓش حٗل٤خُٛخ حٌُخَٓ ا٠ُ 

ـخرٜش حُـِٝ ٍْٝٓ حُط٣َن حُؼ٤ِٔش حُِٔٞٛش ا٠ُ حُٔـخرٜش رخُؼوخكش حُؼَر٤ش ؿخٗذ ٓ

«حُٞكي٣ٝش، ػوخكش حُظـ٤٤َ حُـ١ٌٍ ٝحُظ٤ٔ٘ش حُ٘خِٓش
(696)

. 

اٜٗخ ػٞى ا٠ُ ػ٘خث٤ش حُظزؼ٤ش ٝحُظ٤ٔ٘ش ك٤ٖ طـيٝ ٓٞحؿٜش حُـِٝ حُؼوخك٢ اهَحٍح  

ِٓطخٕ  ر٠ٍَٝس ٗوي ح٣ًَُِٔش ٝطؼيىٛخ ٖٓ ؿٜش، ٝرلغ ح٫هظ٬ف ػ٠ِ أٓخّ

حُؼوَ حُ٘وي١ ٝكيٙ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ٝٛٞ ٓخ ٣٘خى١ رٚ ٗٞكَ ٤ٗٞف )٣ٍٞٓش( ك٢ 

(، كوي هظْ 6881)أىد ٝٗوي « ٓٞحؿٜش حُـِٝ حُؼوخك٢ ـ ًٗٔٞؽ ططز٤و٢»رلؼٚ 

حُ٘وي حُل٠خ١ٍ ُِٔـظٔغ حُؼَر٢ ك٢ »رلؼٚ رؼزخٍس ىحُش ُٜ٘خّ َٗحر٢ ٖٓ ًظخرٚ 

 (: 6881« )ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘

٣َخص ٝحُلوٞم ح٧ٓخ٤ٓش، ٫ ٣ٌٖٔ ١٧ ٓـظٔغ إٔ ٣لون ك٢ ؿ٤خد حُل»

أٛيحكٚ ح٩ٗٔخ٤ٗش.. ُْٝ ٣ؼي حُظوِق ٓـَى ٟٝغ حهظٜخى١ أٝ ٤ٓخ٢ٓ، رَ أٛزق 

«ٗظخٓخ  ٝك٤٘خ ، ٝٗٔطخ  ٖٓ حُؼ٤ٖ حُل٤ٞح٢ٗ ح٬ُاٗٔخ٢ٗ
(692)

. 

إ حُظزؼ٤ش ٤ُٔض هيٍح ، ُٝج٬ طٌٕٞ ًٌُي، كبٕ ٓٞحؿٜظٜخ رخُظ٤ٔ٘ش حُ٘خِٓش 

حُٔز٤َ. ٝهي طؼيىص حُٔٞحؿٜخص حُل٣ٌَش ُلٌَ حُظزؼ٤ش، ًٝخٕ ؿ٬ٍ  ٝحُٔٔظوِش ٢ٛ

أ٤ٖٓ )َٜٓ( ٖٓ أٝحثَ حُٔل٣ٌَٖ ح٣ٌُٖ طٜيٝح ٩ٌٗخ٤ُش حُظزؼ٤ش ح٫هظٜخى٣ش 

(6899« )ط٤ٔ٘ش أّ طزؼ٤ش حهظٜخى٣ش ٝػوخك٤ش»ٝحُؼوخك٤ش ك٢ ًظخرٚ 
(699)

 َ٤٘٣ٝ ،

ٝحُظ٤ٔ٘ش ٝػٖ  هَحكخص ٗخثؼش ػٖ حُظوِق»حُؼ٘ٞحٕ حُؼخ٢ٗ ٌُِظخد ا٠ُ ٓلظٞحٙ 

 «.حَُهخء ٝحَُكخ٤ٛش

٤ُْ رٞٓؼ٘خ ح٩كخ١ش رخُو٠خ٣خ حُٔظِٜش رخ٣ُٜٞش ٝطلي٣خطٜخ. ٝرخٓظـخرخص 

حُٔل٣ٌَٖ ٝحٌُظخد حُؼَد طؤ٤ُلخ  أٝ طؼ٣َزخ ، ٢ٌُ٘٘ٝ أٍٝى اٗخٍحص أٝ ػ٬ٓخص 

ُظ٘خ٢ٓ حُٞػ٢ رٜخ، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُظؼ٣َذ حُ٘خؿْ ػٖ حٓظٜيحف حُٟٔٞٞػخص حُٔؼَرش، 

 Alexٓغ ػ٢ِ ١ٝلش )٣ٍٞٓش( ك٢ طؼ٣َزٚ ٌُظخد ا٤ٌُْ ٢ِِ٤ٌ٘٤ٓ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ 

Mucchielli «ح٣ُٜٞشL’Identite ( »6889 كوي أٍحى اهَحؿٚ رخُِـش حُؼَر٤ش ،)

ٟٝٝؼٚ ك٢ ٓظ٘خٍٝ ٖٓ طؼ٤٘ٚ ٓٔؤُش ح٣ُٜٞش، ًُٝي أ٬ٓ  ٓ٘خ ك٢ هيٓش اٗٔخٕ 

 حُؼَٝرش، كٍٞ ٓٔؤُش ح٣ُٜٞش ٝه٠خ٣خٛخ. ٝكَٙ حُٔؼَد ػ٠ِ َٗف ٓلٜٞٓٚ

                                                                 
ػ « افي اإلمبريالي الصييوني لممشرؽ العربي ػ دراسة في الثقافة المقاومةمجابية الغزو الثق». ضاىر، مسعود: 181

 .19ػ ص 1989منشورات المجمس القومي لمثقافة العربية ػ الرباط 

ػ يناير ػ  3ػ القاىرة ػ العدد « أدب ونقد»في مجمة « مواجية الغزو الثقافي ػ نموذج تطبيقي». نيوؼ، نوفل: 182
 .27ػ ص 1996

ػ « تنمية أـ تبعية اقتصادية وثقافية ػ خرافات شائعة عف التخمف والتنمية وعف الرخاء والرفاىية» . أميف، جالؿ:183
 .8ػ ص 1983مطبوعات القاىرة ػ 
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٣ُِٜٞش، ك٢ ٓويٓظٚ، َٓطٌِح  ػ٠ِ حُؼ٘خَٛ حُٔظـ٤َس، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٧هَٟ حُؼخرظش، 

كخ٣ُٜٞش ٤ُٔض ٤ًخٗخ  ٣ُؼط٠ ىكؼش ٝحكيس ٝا٠ُ ح٧ري. اٜٗخ كو٤وش طُٞي ٝط٘ٔٞ، »

«ٝطظٌٕٞ ٝطظـخ٣َ، ٝط٤٘ن ٝطؼخ٢ٗ ٖٓ ح٧ُٓخص حُٞؿٞى٣ش ٝح٫ٓظ٬د
(694)

 ٢ٛٝ ،

ك٢ طٌٕٞ ح٣ُٜٞش ٓؼَ حُؼخرض ٝحُٔظـ٤َ، ٗظَس هخرِش ُِلٞحٍ اُحء ٓؼ٬٠ص هط٤َس 

ٝحُظخ٣ٍو٢ ٝحَُحٖٛ، ٗخ٤ٛي ػٖ ؿيٍ حُوخٙ ٝحُؼخّ ك٢ ػ٘خَٛ ح٣ُٜٞش، ُٝؼَ 

 :ٚ ُوي حٓظطؼ٘خ، ػزَ طل٤َِ ٓلّٜٞ »ٌٛح ٛٞ ٓلّٜٞ حُٔئُق حُوخٙ ٝحُؼخّ روُٞ

ح٩كٔخّ رخ٣ُٜٞش ا٠ُ ػ٘خَٛٙ حُل٤ٔش ح٤ُٝ٧ش ٝحُظ٢ طظٔؼَ ك٢ ح٩كٔخّ حُٔخى١، 

خ٫ٗظٔخء، ٝحُظٔخٓي، ٝح٫ٓظَٔح٣ٍش ح٤ُِ٘ٓش، ٝح٫هظ٬ف، ٝحُظوي٣َ، ٝح٩كٔخّ ر

ٝح٫ٓظو٬ٍ ٝحُؼوش، ٝح٩كٔخّ رخُٞؿٞى إٔ ٢ِٔٗ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٓوظِق ح٧ُٓخص 

حُظ٢ طظؼَٝ ُٜخ ح٣ُٜٞش، ٝحُظ٢ ط٘٘ؤ ػ٘يٓخ طظؼَٝ اكيٟ ٌٛٙ ح٧كخ٤ْٓ، أٝ 

«رؼ٠ٜخ ُ٪ٛخرش ٝحُظِٔم
(691)

. 

ك٢ طؤػ٤َ حُٔظـ٤َحص ػ٠ِ ح٣ُٜٞش ك٢ ُوي ٛخٍ ٌٛح حُلٞحٍ ا٠ُ حُظٔؼٖ 

ِٗٝػخص حُظـ٣َذ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ك٤غ طٔظط٤َ ك٢ حٓظيحىحص ح٤ُٜٔ٘ش 

 Sergeٝح٣ًَُِٔش حُـَر٤ش، كوي طَؿْ ه٤َِ ًِلض )َٜٓ( ًظخد ٤َٓؽ ٫طٕٞ  

Latouche« ُْطـ٣َذ حُؼخl'Occedentalisation du Monde  ـ رلغ كٍٞ ى٫ُش

،  (6882ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 6898« )ٝٓـِٟ ٝكيٝى ط٢٤ٔ٘ حُؼخُْ

ٝحٌُظخد أٗزٚ رظو٣ََ ػٖ كخٍ ح٫ؿظَحد رٔخ ٛٞ حًظٔخٍ ٤ٛٔ٘ش ح٣ًَُِٔخص، ٌُٝ٘ٚ 

 :َ ٝطلض َٛحٓش حُظـ٣َذ ٣زيٝ إٔ ًَ »ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ حٗلَحؿش ح٧َٓ رخُظـ٤٤

ّْ طي٤َٓٙ ٝط٣ٞٔظٚ ٝٓلوٚ رخُلؼَ، ٌُٖ ك٢ ًَ ٌٓخٕ، ك٢ حُٞهض ًحطٚ،  ٢ٗء هي ط

ًَ ٓخ ٛ٘خُي ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ إٔ ط٠خ٣ٍْ ح٧ٍٝ ٓ٘وٞهش، ك٢ٜ طوخّٝ ٣ٌٕٞ 

أك٤خٗخ ، ٢ٛٝ ٓظؤٛزش ٩ػخىس ط٣ٌٖٞ أى٣ٜٔخ. ٝحُٞحهغ إٔ حٓظزؼخى حٌُٔخٓذ حُٔخى٣ش 

ٝح٣َُِٓش ُِظلي٣غ، ٢ٛٝ ٝك٤َس ىحثٔخ ، ٣ٌٖٔ ٣ٝـذ إٔ ٣زظٌَ ك٫ِٞ  ؿي٣يس ٖٓ 

ٔـخ٣َس طٔظٌ٘ق ٗلٜٔخ ٖٓ ه٬ٍ أؿَ حُزوخء ًٌٔخٕ ًٝبٗٔخ٤ٗش، ٌٝٛٙ حُظطِؼخص حُ

ح٫ٍطـخٍ ٝحُظِل٤ن. ٣ٌٜٝٔ٘خ إٔ ط٘ظؾ ٓٔٞهخ ، أٝ إٔ طٔظَىٛخ ح٥ُٜش، ٌُٜ٘خ ًٌُي 

طـ١ٌ ح٧َٓ ك٢ أ٫ ٣ٌٕٞ كٜخٍ ح٥ُش ٜٗخ٣ش حُؼخُْ، رَ كـَ رلغ ؿي٣ي ػٖ 

«ح٩ٗٔخ٤ٗش حُظؼيى٣ش
(691)

. 

ٝٓـخُٝس  ٌٝٛح ح٧َٓ ٛٞ ػخٟي ح٫طـخٙ ا٠ُ ح٫ٓظو٬ٍ حٌُحط٢ ػزَ ٗوي حٌُحص

حَُحٖٛ ٝح٩ًَحٛخص حُٔظؼيىس ك٢ ٝؿٚ ح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش. ٝٗـي طؼز٤َح  ػٖ ًُي ك٢ 

                                                                 
 .7ػ ص 1993)ترجمة عمي وطفة( ػ تنفيذ دار الوسيـ ػ دمشق « اليوية». ميكشيممي، اليكس: 184

 .171-169. المصدر نفسو ص ص185

)ترجمة خميل كمفت( ػ دار نشر « عالـ ػ بحث حوؿ داللة ومغزػ وحدود تنميط العالـتغريب ال». التوش، سيرج: 186
 .11-9ػ ص ص 1992العالـ الثالث ػ القاىرة 
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(، 6881« )٣َ١ن ح٫ٓظو٬ٍ حُلِٔل٢»ًظخد ٗخ٤ٛق ٜٗخٍ )ُز٘خٕ( ح٠ُٔٔٔ 

َ ٌٛٙ حُيػٞحص دمحم ؿخرَ ح٧ٜٗخ١ٍ )حُزل٣َٖ( رخٗظظخّ ٝػ٢ حٌُحص ك٢  ّٔ ٝػ

(، 6882« )ظ٘خف حُظَحع ٝٗويٙطـي٣ي ح٠ُٜ٘ش رخً»حُٔٔخٍ ح١ٞ٠ُٜ٘، ك٢ ًظخرٚ 

ػْ أىؿْ ٜٓطل٠ ه٠َ )٣ٍٞٓش( أٓجِش ٝػ٢ حٌُحص ؿ٤ٔؼٜخ ر٘ويٛخ حُٔظٞحَٛ 

 (.6881« )حُليحػش ًٔئحٍ ٣ٞٛش»ىحهَ ػ٤ِٔخص ٗوي ح٥هَ. حُليحػش ك٢ ًظخرٚ 

ُوي ٛخٍص ح٣ُٜٞش ا٠ُ ٝػ٢ كخى ُظلي٣خطٜخ ك٢ أطٕٞ حُٔظـ٤َحص حُؼخٛلش رؼي 

ُظ٢ طِحٓ٘ض ٓغ ٓظـ٤َحص ى٤ُٝش أَٗٔ، أٝ ػـِض ( ح6886كَد حُو٤ِؾ حُؼخ٤ٗش )

رٌٜٙ حُٔظـ٤َحص، ٝأكَُص ٟـ١ٞخص أٗي ػ٠ِ ح٣ُٜٞش طٔؼِض رخُ٘ٔزش ُِؼَد ك٢ 

أ٣َٖٓ، أُٜٝٔخ حُؼُٞٔش، ٢ٛٝ طط٣َٞ ٤ُ٥خص ح٫ٓظوطخد ٝح٫ٓظ٬د ٝحُظـ٣َذ 

ٝحُظزؼ٤ش ٝحُـِٝ ٝح٫هظَحم ٝحُظـط٤ش، ٝػخ٤ٜٗٔخ حُظطز٤غ ح١ٌُ ٣ؼ٢٘ اًَحٙ حُؼَد 

، «آَحث٤َ ح٤ٗٞ٤ُٜٜش»٠ حُوزٍٞ رؼيْٝٛ حُؼ١َٜ٘ حُظٞٓؼ٢ حُٔلظَ ػِ

ٝحُظلخُق ٓؼٚ، ٝطؤر٤ي حكظ٬ُٚ ٨ٍُٝ، ٝحهظٔخّ حُؼَٝحص حُؼَر٤ش ٖٓ حُٔٔخء ا٠ُ 

 حُٔخء ا٠ُ حُو٤َحص ح٧هَٟ.

إ حُوزٍٞ رخ٣َٓ٧ٖ ٓؼخ  ٣٘يٍؽ ك٢ حُزلغ حُٞحٓغ ُٔخ ٠ٔٔ٣ ربًَحٛخص 

١َٝ حُوخَٛ ػ٠ِ حُٔوٍٜٞ، ٣ٝؼ٢٘ ًُي ـ ك٤ٔخ ح٣ُٜٞش ٗلٞ ح٩ًػخٕ ٝح٫ٓظ٬ّٔ ُ٘

٣ؼ٤٘ٚ ـ حُٔلٞ حٌُحط٢ ٤ُْ رـؼَ ح٣ُٜٞش ٝحٓظلوخهخطٜخ أٝٛخٓخ  كلٔذ، رَ رظ٤٤ٌق 

 ١َٝٗ ح٣ُٜٞش ٬ٓ٩ءحص ح٤ُٜٔ٘ش حُؼخ٤ُٔش )ح٣ًَُِٔخص حُـَر٤ش ٝك٤ِلظٜخ آَحث٤َ(.

 ٌٌٝٛح، ٫ طلظَم ؿخث٤ش حُؼُٞٔش ػٖ طٞظ٤ق حُظطز٤غ ُ٘ل٢ حٌُحص حُو٤ٓٞش

ػ٘يٓخ طزِؾ اًَحٛخص ح٣ُٜٞش كيٝىٛخ حُوٜٟٞ، كظ٘ؼيّ هخر٤ِخص حُٔوخٝٓش ٝػوخكش 

حُٔوخٝٓش، ٢ٛٝ ك٢ ؿَٞٛٛخ حُٞػ٢ رخٌُحص ىحهَ حُٔٔخٍٓش حُو٤ٓٞش ٝح٤٘١ُٞش 

ُٔوظِق ٓـخ٫ص حُل٤خس حُؼوخك٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش. ًٝ٘ض 

( إٔ 6889« )ظطز٤غحُوطخد حُؼوخك٢ حُؼَر٢ ٝطلي١ حُ»أٟٝلض ك٢ رلؼ٢ 

٠ٗٞؽ حُوزَس ح٠ُ٘خ٤ُش ك٢ ٓوخٝٓش حُظطز٤غ ٣٘يٍؽ ك٢ حُؼَٔ حُو٢ٓٞ ًٝلخف »

ح٧ٓش حُؼَر٤ش ك٢ كلخظٜخ ػ٠ِ ح٣ُٜٞش، ٝك٢ طل٤ٜٜ٘خ ٌُِحص، ٓظـخٝرخ  ٓغ ػ٤ِٔخص 

ٟ: حُـِٝ حُؼوخك٢ ك٢ ٓلخِٛٚ حُِٔظزٔش ٝحُٞحٟلش ٖٓ حُظزؼ٤ش  حُٔوخٝٓش ح٧هَ

«حُـخثَس ا٠ُ حُؼُٞٔش حُوخَٛس
(699)

. 

                                                                 
أبحاث اتحاد الكتاب العرب إلى »ػ في كتاب « الخطاب الثقافي العربي وتحدؼ التطبيع». أبو ىيف، عبد هللا: 187

 .177-164ػ ص ص 1997ػ دمشق « اء والكتاب العربالمؤتمر العاـ العشريف لالتحاد العاـ لألدب
غدت قضية التطبيع معركة الثقافة العربية األولى في التسعينيات دفاعا  عف اليوية القومية، واكتفي بذكر عنوانات  

التطبيع: المخطط الصييوني »بعض المؤلفات العربية توكيدا  عمى أولوية ىذه القضية في الفكر العربي الراىف: 
سرائيل: خمس سنوات مف التطبيع»( لعادؿ حسيف )مصر(، و1983« )منة االقتصاديةلميي ( 1986« )مصر وا 
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أػخٍ ط٘خ٢ٓ أرلخع ح٣ُٜٞش اٌٗخ٤ُخص ٓظؼيىس طٔؼِض ك٢ ط٣َ٘ق ػ٤٘ق ٝٓزخَٗ 

ٝطل٤َِ ٗوي١ ٓظٞحَٛ ٩ًَحٛخص ح٣ُٜٞش، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُظـ٣َذ ٝحُظزؼ٤ش ٝحُـِٝ 

ٝحُظطز٤غ ٝحُؼُٞٔش طؼ٣َِح  ُِؼ٘خَٛ حُزخه٤ش ٌُِحص حُو٤ٓٞش ُِٝظَحع حُؼَر٢ حُل٢ 

ُي٣ٔوَح٤١ش ٝحُؼِْ ٝحُؼوَ ٝحُو٤ٓٞش، ٝهي ُٝٔؼٞهخص حُظويّ ك٢ حُؼ٬هخص رخُِٔطش ٝح

( 6889« )حُؼَد ٝحُؼُٞٔش»طـخٝرض أٛيحء ٗيٝس ًَِٓ ىٍحٓخص حُٞكيس حُؼَر٤ش 

ٓغ ٌٛٙ ح٩ًَحٛخص طيػ٤ٔخ  ُِٞػ٢ حٌُحط٢، كوي هيّ ا٠ُ حُ٘يٝس طٔؼش رلٞع ػٖ 

ٓلّٜٞ حُؼُٞٔش ٝػ٬هظٜخ رخُظطٍٞ حُظوخ٢ٗ ٝػٍٞس حُٔؼِٞٓخص ٝحُيُٝش ٝحًَُِٔ 

ح٣٫ُٞخص حُٔظليس(، ٝح٣ُٜٞش حُؼوخك٤ش ٝح٫هظٜخى ٝحُظ٤ٔ٘ش، ر٤ي إٔ حُٜخّ ٛٞ  )ًٗٔٞؽ

حُ٘وخٕ ح٫ٓظط٬ػ٢ ػٖ حُؼَد ٝحُؼُٞٔش ٝٓلخىٙ حُظ٤ًٞي ا٣خٙ ػ٠ِ ٓٞحؿٜش 

اًَحٛخص ح٣ُٜٞش رظؼ٤٠ي حُوٜخثٚ حُؼَر٤ش ٝطيػ٤ْ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظوِش ك٢ ه٠ْ 

 ٣ش.ط٤خٍ ح٫ٓظـخرش حُلخػَ ك٢ ٓٞحؿٜش حُظلي٣خص ح٤َُٜٔ

 التطمع إلى الحديث والحداثة: -6
ًخٕ حُظطِغ ا٠ُ حُلي٣غ، ٝحَُؿزش ك٢ حُظلي٣غ ٝحُليحػش أكي أرَُ حُٔئػَحص 

ك٢ حٗظيحى ػٞى ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش. ٝكٜٔض حُليحػش ِٓظزٔش 

« حُـي٣ي»ٓغ ٓلخ٤ْٛ ًؼ٤َس ٓخىص حُل٤خس حُؼوخك٤ش ٝح٧ىر٤ش  ٝحُ٘وي٣ش ٝحُؼَر٤ش ٓؼَ 

ك٢ ٓٞحؿٜش حُوي٣ْ، ٢ٛٝ َٛحػخص ٓٔظَٔس رَُص « حُط٤ِؼ٤ش»أٝ « حُظـ٣َذ»أٝ 

ػ٠ِ ٗلٞ هخٙ ٓغ ٓخ ٢ٔٓ رؼَٜ ح٫ٗزؼخع ك٢ أٝحثَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، ُْٝ 

 ٣ٔظوْ حٓظؼٔخٍ ٜٓطِق حُليحػش ا٫ ك٢ ٝهض ٓظؤهَ.

 مف صراع القديـ والجديد إلى الحداثة: -6-1

                                                                                                                                                               
( لحاـز ىاشـ )مصر(، 1986« )المؤامرة اإلسرائيمية عمى العقل العربي المصرؼ»لمحسف عوض )مصر(، و

يس ػ التغمغل عمماء وجواس»( لرفعت سيد أحمد )مصر(، و1984« )اختراؽ العقل المصرؼ ػ دراسة ووثائق»و
تيويد عقل مصر ػ قبل أف تفكر مصر بعقل »( لرفعت سيد أحمد، و1991« )األمريكي اإلسرائيمي في مصر

( لعدة 1995« )مخاطر التطبيع وآليات المقاومة»( لعرفة عبده عمي )مصر(، و1995« )صييوني أمريكي
مف مقاومة التطبيع إلى »فمسطيف(، و( ألحمد أبو مطر )1994« )الثقافة العربية في زمف التطبيع»مؤلفيف، و

« الثقافة العربية الفمسطينية في المواجية»( لمجنة الدفاع عف الثقافة العربية بالقاىرة، و1992« )مواجية الييمنة
( لوليد سيف 1992« )التطبيع القائـ والقادـ: التحدؼ واالستجابة»( لنزيو أبو نضاؿ )األردف(، و1992)

( 1995« )مثقوبة: التشريح اإلنساني المعرفي لثقافة التطبيع والمشروع النيضوؼ العربيالذاكرة ال»)فمسطيف(، و
 ( لعمي عقمة عرساف )سورية(.1995« )المثقف العربي والمتغيرات»لجماؿ الديف الخضور)سورية(، و
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ُوي٣ْ ٝحُـي٣ي ك٢ رؼيٙ حُو٢ُٓٞٗظَ ػ٠ِ حُيٝحّ ا٠ُ حَُٜحع ر٤ٖ ح
(699)

، ٝك٢ 

رؼي حُٔؼخهلش )ح٫طٜخٍ رؼوخكش ح٥هَ حُـخ١ُ حُٔٔظؼَٔ(، ٝك٢ رؼيٙ حُل٠خ١ٍ 

حُ٘خَٓ، ٝهي ٟٝغ دمحم حٌُظخ٢ٗ )حُٔـَد( ًظخرخ  ًز٤َح ، ٛٞ أٗزٚ رخُٔٞٓٞػش ٣وغ 

« حَُٜحع ر٤ٖ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي»ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ، ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ  6911ك٢ 

ظخَٛس حَُٜحع ك٢ أىر٘خ حُلي٣غ ٓظِٜش رخُظل٫ٞص »(. ٝهي ٝؿي 6892)

ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝرخُظلي٣خص حُل٠خ٣ٍش، ٝرخُٔئػَحص ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش، ٝرخُـِٝ حُل١ٌَ، 

ٝرٌَ ٓخ طٞحؿٜٚ أٓش ًحص ك٠خٍس ػ٣َوش أٓخّ أٓش ؿخ٣ُش ؿخُزش طلَٝ ػ٠ِ 

 «.ٝحُظزؼ٤شح٠ُٝ٧ ٓ٘طن حُـخُذ، ٝطلخٍٝ ط٣ٌٝذ ٤ًخٜٗخ ك٢ ىٝحٓش ٖٓ ح٫ٓظ٬د 

هٜٚ حٌُظخ٢ٗ ك٫ٜٞ  ٓطُٞش ُللٚ ٓلّٜٞ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي ٝظٍٜٞٙ ك٢ 

ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ٝٓٔظ٣ٞخص طٍٜٞٙ ك٢ ٟٞء حُٞػ٢ حُي٢٘٣ ٝح٧ىر٢ 

ٝحُو٢ٓٞ ٝحُٟٞؼ٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢، ٝٓلخٍٝٙ ح٧ٓخ٤ٓش: حَُٜحع كٍٞ حُؼخ٤ٓش 

حُؼَر٤ش،  ٝحُلٜل٠، حَُٜحع كٍٞ ح٧ٓخ٤ُذ ح٧ىر٤ش، حَُٜحع كٍٞ حُز٬ؿش

حَُٜحع كٍٞ ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ، حَُٜحع كٍٞ ٓ٘خٛؾ حُيٍحٓش ٝطو٣ْٞ حُظَحع، ٝهظْ 

رلؼٚ رؤْٓ حَُإ٣ش حُظو٤ٔ٣ٞش َُِٜحع، ٫ٝكع إٔ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ٣لون حُظٞحُٕ 

ٝحُظ٬إّ ك٢ ػخُْ حُليحػش أًؼَ ٖٓ حُ٘ؼَ، ٝكَ٘ حُٔلخ٫ٝص حُظـي٣ي٣ش حُلخهيس 

خٍ حُٔي ح٢ٓ٬ٌُ ٝحَُٝٓخ٢ٔٗ، ٝحٓظَؿخع ُِـٌٍٝ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش حُؼَر٤ش، ٝحٗلٔ

ح٧ىد حُؼَر٢ ُظٞحُٗٚ ر٤ٖ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي، ٝحٓظَٔحٍ حَُٜحع ر٤ٖ حُٔؼخ٢ُ ٝحُٔخى١ 

 ك٢ كٌَٗخ حُؼَر٢. 

ُوي ٟٝؼض ٜٓ٘لخص ًؼ٤َس، ٗخ٤ٛي ػٖ حُٔوخ٫ص ٝح٧رلخع، ك٢ َٛحػخص 

٣ذ أٝ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ ٓظخَٛٙ حُٔظؼيىس: حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي أٝ حُظـَ

حُط٤ِؼ٤ش، ٝطيٍٝ ؿخُز٤ظٜخ كٍٞ ح٧ىد، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُ٘ؼَ، ًًَٝ حٌُظخ٢ٗ ك٢ ٓويٓش 

 ًظخرٚ حػ٢٘ ػَ٘ ًظخرخ .

ٝحػظوي إٔ ًظخد حٌُظخ٢ٗ ح٧َٗٔ ك٢ ٓـخُٚ. ٝػ٘يٓخ كٍَ دمحم ًخَٓ حُوط٤ذ 

( ًخٕ ٗخكزخ  اُحء ًظخد 6898« )حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي»)٣ٍٞٓش( اػيحىح  ٝطوي٣ٔخ ، ًظخرٚ 

٧ٗٚ ٣لَٔ حُٔ٘ظٍٞحص حُ٘خِٓش ا٣خٛخ ك٢ ٍإ٣ش حَُٜحع ر٤ٖ حُوي٣ْ  حٌُظخ٢ٗ،

ٝحُـي٣ي، ٝإ حهظِلض حَُإٟ ٝح٧كٌخٍ حُٔٞؿٜش ٝحُ٘خظٔش ُلْٜ كًَش حَُٜحع 

ٝٓلخٍٝٙ ٝٗظخثـٚ، ٝػ٠ِ طزخ٣ٖ حُٔٔظٟٞ ر٤ٖ حٌُظخر٤ٖ، كخ٧ٍٝ ىٍحٓش ٓٔظٞػزش 

ويٓش ه٤َٜس، أٗخٍ ٝٗخهيس، ٝحُؼخ٢ٗ ٓوظخٍحص ُزؼٞ حٌُظّخد ٝحُٔل٣ٌَٖ ِٓٝىس رٔ

ه٠خ٣خ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش ٓخ طِحٍ ه٠خ٣خٗخ، ٖٓ طلي٣ي ٓلّٜٞ ح٧ٓش، ا٠ُ »ك٤ٜخ ا٠ُ إٔ 

ط٘ظ٤ْ ٓئٓٔخص حُٔـظٔغ، ا٠ُ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش، ٝٗو٤ٜخص ػَٜ ح٠ُٜ٘ش ٓخ 

                                                                 
ػ الجزء األوؿ ػ  1982)جزءاف( ػ دار الثقافة ػ الدار البيضاء « الصراع بيف القديـ والجديد». الكتاني، دمحم: 188
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طِحٍ ك٤ش ر٤٘٘خ، ٖٓ أر٢ حُٜيٟ ح٤ُٜخى١ ٝحَُحكؼ٢، ا٠ُ ٬ٓٓش ٠ٓٞٓ ٝحُؼوخى 

َُحُم ٤ِْٓٝ ه٤خ١ش ٝحَُٜحع ح١ٌُ ؿَٟ ٝٓلٔٞى أكٔي ح٤ُٔي ا٠ُ ػ٢ِ ػزي ح

«آٌٗحى ٓخ ٣ِحٍ ٣ـ١َ ح٥ٕ
(698)

. 

ٝحهظخٍ حُوط٤ذ ٌُظخرٚ ط٤ٜ٘لخ  آهَ كٟٞ ٓويٓخص كٍٞ ٓٔؤُش حُوي٣ْ 

ٓؼخ٫  ُِٔؼخٍى حُل٣ٌَش، ٝٗوخٗخص « ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ»ٝحُـي٣ي، ٌِٝٓ٘ش ًظخد 

 ٓوظِلش. ٝكٞحٍحص كٍٞ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي ك٢ ٓـخ٫ص ك٣ٌَش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝأىر٤ش

ٜٝٓطِلٜخ ك٢ ه٠ْ ٌٛٙ حَُٜحػخص، ٝهخرِٚ، ك٤ٔخ « حُليحػش»ػْ حًظ٘لض 

، ٝٛخٍ حُظطِغ ا٠ُ حُليحػش، ك٢ ٝحؿٜش ح٫ٛظٔخٓخص «حُويحٓش»رؼي، ٜٓطِق 

حُؼوخك٤ش ٝح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش، َٓطٜ٘خ  رخ٧رؼخى ا٣خٛخ حُظ٢ ١زؼض حَُٜحػخص حُٔخروش: 

َٓؿؼخ  ُيٍحٓش  612خ١ٍ حُ٘خَٓ. ٝر٤ٖ حُزؼي حُو٢ٓٞ، رؼي حُٔؼخهلش، حُزؼي حُل٠

حُظَحع »حُلٌَ حُؼَر٢ حُلخَٟ ػخُـٜخ رُْٞ حُو١ٍٞ )ُز٘خٕ( ك٢ ًظخرٚ 

(  ٍرٔخ ًخٗض ٢ٛ ح٧ْٛ ر٤ٖ ٓؼ٬٤طٜخ، ٣ظَٜ رـ٬ء حُوِن 6899« )ٝحُليحػش

حُل١ٌَ حُؼ٤٘ق ح١ٌُ ٣ِٜ ٝؿيحٕ حُٔؼوق حُؼَر٢ اُحء ه٠خ٣خ حُظؤ٤َٛ ك٢ ٓٞحُحس 

حُظ٤ًَذ حُـي٣ي، أٝ ٛٞ حُظؤَٓ حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ أ١ِوٚ ٛخىم  حُظلي٣غ: ٤ًق ٗوِن

ٕ: حُؼخُْ حُوي٣ْ ٣ٔؼَ  ، ٝحهظلخّ حُـَد «ح١٧َٝكش»ؿ٬ٍ حُؼظْ ػْ طز٘خٙ آهَٝ

 ٣ٔؼِٚ ػخُْ ؿي٣ي ػَر٢ أٍٝٝر٢. ٌٌٝٛح.« حُظ٤ًَذ»، ك٤ٔخ «حُ٘و٤ٞ»٣ٔؼَ 

ٝػ٘يٓخ ٝٛق حُو١ٍٞ ٌٛٙ حَُٔحؿغ، طَٞٛ ا٠ُ ٗظ٤ـش ٓليىس ٢ٛ إٔ 

رخُظوِٚ ٖٓ ٤َٗ ح٧ؿ٘ز٢ ح١ٌُ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ »ك٢ حُٔـخٍ حُؼوخك٢ ٣ٌٕٞ حُظلٍَ 

كَٝ ػوخكظٚ ٤ُلِٜخ ٓلَ حُؼوخكش ح٤٘١ُٞش حُؼَر٤ش. هي ٣ئى١ ٌٛح ح٩َٛحٍ ػ٠ِ 

كٔخ٣ش ح٣ُٜٞش حُؼوخك٤ش ا٠ُ ٗٞع ٖٓ ح٫هظ٘خم حٌُحط٢، ًُٝي رَكٞ ح٫طٜخٍ 

. رخُٔوخرَ ٣ؤط٢ حُظلي٣غ ٝح٫ٗلظخف ٝح٫ٗـ٬م ػ٠ِ حٌُحص ٝح٫ٗويحع رخ٫ًظلخء حٌُحط٢

ٓٞح٣ُخ  ٌُٜح ح٫طـخٙ، ٝٛخىكخ  ا٠ُ اهَحؽ حُؼوخكش حُظو٤ِي٣ش ٖٓ ٌِٜٗخ حُوي٣ْ. ٣ٌٕٝٞ 

ٌٛح ح٩هَحؽ رخ٩هَحٍ رؤٕ ُِؼوخكش ٣ٞٛش ػخرظش، ٖٓ ؿٜش، ١ٝخرؼخ  طخ٣ٍو٤خ  ٖٓ ؿٜش 

ػخ٤ٗش، ك٤ٌٖٔ، رخُظخ٢ُ، طط٣َٞ حُؼوخكش ٢ً طظلٍٞ ٖٓ ٌِٜٗخ حُوي٣ْ ا٠ُ ٌَٗ 

«كي٣غ
(681)

. 

 الحداثة في األدب أوالً: -6-2

ًخٗض ح٫ٓظـخرش حُؼَر٤ش ُِليحػش ك٢ ح٧ىد رؼخٓش، ٝك٢ حُ٘ؼَ روخٛش 

حُز٤َٝط٤ش ٓؼًَش حُليحػش ح٠ُٝ٧ « ٗؼَ»رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧. ٝهخٝ ٗؼَحء ٓـِش 

                                                                 
 .9ػ ص 1989ػ منشورات وزارة الثقافة ػ دمشق ػ «القديـ والجديد». الخطيب، دمحم كامل: 189

ػ معيد اإلنماء العربي ػ بيروت « التراث والحداثة ػ مراجع لدراسة الفكر العربي الحاضر». الخورؼ، بولس: 191
 .27-26ػ ص ص 1983
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ح٣ٌُٖ ريٝح ٧ٍٝ َٓس ًٝؤْٜٗ ٣ـٕ٘ٞ هخٍؽ حَُٔد، ٝؿٔغ ٓويْٜٓ ٣ٞٓق حُوخٍ 

(، ٝػيّ حُز٤خٕ حُ٘ؼ١َ 6899« )حُليحػش ك٢ حُ٘ؼَ»خرٚ )ُز٘خٕ( ٓوخ٫طٚ ك٢ ًظ

 6811ح١ٌُ أُوخٙ ٣ٞٓق حُوخٍ ك٢ حُ٘يٝس حُِز٘خ٤ٗش ػخّ « ٓٔظوزَ حُ٘ؼَ ك٢ ُز٘خٕ»

ٗظخؽ ػو٤ِش كي٣ؼش طزيُض ٗظَطٜخ ا٠ُ »ر٤خٗخ  ٗظ٣َخ  ُِليحػش حُ٘ؼ٣َش، ػ٠ِ أٜٗخ 

«ح٤ٗ٧خء طزي٫  ؿ٣ٌٍخ  ٝكو٤و٤خ  حٗؼٌْ ك٢ طؼز٤َ ؿي٣ي
(686)

 . 

ٝط٬ٙ أى٤ْٗٝ )ػ٢ِ أكٔي ٓؼ٤ي ـ ٣ٍٞٓش( ك٢ حُيػٞس ا٠ُ حُليحػش ك٢ ٓـِظٚ 

حُز٤َٝط٤ش )حُِ٘ي٤ٗش ك٤ٔخ رؼي(، ٝحٗظوَ ٖٓ حُظو٤ِي ا٠ُ حُ٘ؼَ حُلَ أٝ « ٓٞحهق»

ه٤ٜيس حُظلؼ٤ِش، ا٠ُ ه٤ٜيس حُ٘ؼَ ا٠ُ حٌُظخرش. ٝرِـض ١ٝؤس حُليحػش ػ٘ي أى٤ْٗٝ إٔ 

ٌظخد ح١ٌُ ؿٔغ ك٤ٚ ٓوخ٫طٚ ٝأرلخػٚ ػٖ ، ٝٛٞ ػ٘ٞحٕ حُ«ٛيٓش حُليحػش»ٓٔخٛخ 

ُِليحػش. ٟٝغ حُليحػش ك٢ ٓٞحؿٜش حُويّ، )حُويحٓش ػ٘ي حُ٘خهي دمحم ُطل٢ «  ط٘ظ٤َٙ»

ح٤ُٞٓل٢(، ٝٓؼِٔخ ٟٝغ حُوطخرش، ٓٔش ػوخك٤ش ػَر٤ش، ك٢ ٓٞحؿٜش حٌُظخرش، ٓٔش 

 كيحػ٤ش. ٝحٓظؼخٕ رٞٛق كيحػش ٗؼَحء ح٠ُٜ٘ش: حُزخٍٝى١، ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ، ه٤َِ

ٓطَحٕ، كًَش أرٞ ُِٞ، ٝػخ٣ٖ ٓٔخثَ ح٫ٗظوخٍ ا٠ُ حٌُظخرش: ح٬ٌُّ حُوي٣ْ ٝح٬ٌُّ 

حُلي٣غ، ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ، ح٫ٍطيحى ٝحُظ٢٤ٔ٘، ح٫ٍطيحى ٤ٗ٬ٌٗٝشح٣٩ٜخٍ، 

ًٝؼق ٝؿٜش ٗظَٙ ك٢ ىٝحػ٢ إٔ طٌٕٞ حُليحػش طـخُٝح  ُ٪طزخع أٝ حُؼخرض ك٢ 

٤َ حُٔظـيى، ٢ٛٝ حُلٌَس ح٣ًَُِٔش ٌُظخرٚ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ١ِزخ  ُ٪ريحع أٝ حُٔظـ

ٍ: رلغ ك٢ ح٩طزخع ٝح٩ريحع ػ٘ي حُؼَد»  (.6899« )حُؼخرض ٝحُٔظلٞ

(، 6896« )ر٤خٕ حٌُظخرش»ٝكٌح دمحم ر٤ْ٘ )حُٔـَد( كٌٝٙ، كؤٛيٍ أ٠٣خ  

ٍ: »ٝأػخى َٗ٘ٙ ٓغ ٓوخ٫ص ٝأرلخع ٜٝٗخىحص أهَٟ ك٢ ًظخرٚ  كيحػش حُٔئح

(. ٝط٤ِٔص ىػٞس ر٤ْ٘ 6891« )ُ٘ؼَ ٝحُؼوخكشروٜٞٙ حُليحػش حُؼَر٤ش ك٢ ح

رطِذ حُظـخ٣َ حُؼوخك٢ ٓغ ح٥هَ حُـَر٢ ٝٓغ حُِٔق، ك٢ هطخد ٣ٔظ٘ي ا٠ُ هٞحػي 

ٌٛٙ حُوٞحػي طْٔ ػ٬ػش »٢ٛ حُٔـخَٓس ٝحُ٘وي ٝحُظـَرش ٝحُٔٔخٍٓش ٝحُظلٍَ ٝ

ٓـخ٫ص، حُِـش ٝحٌُحص ٝحُٔـظٔغ. ٣ٜؼذ إٔ ط٘لَٜ هٞحػي حٌُظخرش ػٖ ٓـخ٫طٜخ، 

٢ حُظ٢ ط٣َي ٓلخؿؤس ٝط٤ًَذ حُٔـخ٣َ، ح٫ٗظوخٍ ٖٓ ر٤٘ش حُٔو١ٞ ٝح٫ٗظظخٍ ا٠ُ ٝٛ

«ر٤٘ش حُظؤ٤ْٓ ٝحُٔٞحؿٜش
(682)

. 

ٓٞص »ٖٝٓ حُزل٣َٖ َٗ٘ هخْٓ كيحى ٝأ٤ٖٓ ٛخُق ر٤خٜٗٔخ حُليحػ٢ رخْٓ 

(، ًٝخٕ دمحم ُطل٢ ح٤ُٞٓل٢ )طْٞٗ( أػخى َٗ٘ رؼٞ ر٤خٗخص 6894« )حٌٍُّٞ

ٓٞص »(، ٝٝؿي ك٤ٜخ ؿ٤ٔؼخ ، ٍٝرٔخ 6889) «حُز٤خٗخص»حُليحػش ك٢ ًظخد 

ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ٛخؿْ اُـخء حُليٝى حُوخثٔش ر٤ٖ ح٧ؿ٘خّ « حٌٍُّٞ

                                                                 
 .17ص -بيروت -دار الطميعة  -« الحداثة في الشعر». الخاؿ، يوسف: 191

بيروت ػ المركز  -دار التنوير -« حداثة السؤاؿ: بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة». بنيس دمحم: 192
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ظِض ٓلخكظش ػ٠ِ ٬ٓٓلٜخ ًز٤خٗخص طٜ٘ٞ ػ٠ِ حَُٔى، ٝطوٍٞ أٗي »ح٧ىر٤ش: 

َّٔ ر٬ٔٓق  ح٧ٓجِش كَهش ٝاُلخكخ  ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش. ٌُٖٝ حَُٔى ط٣ِّخ، ك٢ حُ

ٌخى حُ٘ؼَ ٣ظٔخ٠ٛ ٓغ حَُٔى. ٝاًح حُز٤خٕ ُلظش هطَس ط٠ؼ٘خ ك٢ حُ٘ؼَ، كظ٠ ٤ُ

«ك٠َس ٢ٔٗ ٖٓ حٌُظخرش آهٌ ك٢ حُظٌَ٘، ٢ٔٗ ٣ؼٜق رخُليٝى ؿ٤ٔؼٜخ
(689)

. 

ٝحهظَد ػزي ح٬ُّٔ حُٔٔي١ ٖٓ ه٤٠ش حُ٘وي ٝحُليحػش ٓٔخءُش ٝط٤ٜ٘لخ ، 

، (، طو6899٠ٜ« )حُ٘وي ٝحُليحػش: ٓغ ى٤َُ رز٤ِٞؿَحك٢»ٝأٛيٍ ًظخرٚ حُّٔٞٓٞ 

ك٤ٚ، ٟٓٞٞػش حُليحػش ر٤ٖ ح٧ىد ٝحُ٘وي، ٝطٞهق ػ٘ي رؼٞ ه٠خ٣خٙ حُِٔلش: 

حُِٔخ٤ٗخص ٝح٧ىد، ك٢ طؼ٣َق حُوطخد ح٧ىر٢، حُظ٠خكَ ح٧ِٓٞر٢ ٝاريحػ٤ش 

حُ٘ؼَ، ح٧ىد حُؼَر٢ ٝٓوُٞش ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش. ٣ٝئَٗ ٌٛح حٌُظخد ا٠ُ ٍٓٞم 

كًَش حُ٘وي روخٛش، كوي حُليحػش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ حطـخٛخص طظؤَٛ ك٢ 

حُِٔلن حُزز٤ِٞؿَحك٢ ه٤َ ٗخٛي ػ٠ِ إٔ ٓٔخٍ كيحػظ٘خ ٓٔخٍ »ٍأٟ ٓئُلٚ إٔ 

«ؿخُذ أ٤َٛ
(684)

. 

ح٧ىد حُؼَر٢ ٝطلي٣خص »ًٝ٘ض ٟٝؼض ًظخرخ  كٍٞ ٓؼ٠ِش حُليحػش ٤ٔٓظٚ 

(، ٠٣ْٝ ٓوخٍرخص ك٤ش ػٖ ٤ٍَٓٝس حُظوخ٤ُي حُؼوخك٤ش ٝٗـٕٞ 6899« )حُليحػش

ػش، ٓؼ٬٠ص حُظ٤ٔ٘ش حُؼوخك٤ش ٝحُوِن حُل١ٌَ، حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ طؤ٤ِٜٛخ، طؼ٣َذ حُليح

، ؿٔغ كخَٟ حُؼِح١ٝ 6884حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ٝحهظلخّ حُـَد. ٝك٢ ػخّ 

رؼ٤يح  ىحهَ »)حُؼَحم( ٓوخ٫طٚ ٜٝٗخىحطٚ كٍٞ حُليحػش ك٢ ًظخد كَٔ ػ٘ٞحٕ 

ٕ ر٤خ»(، ٝكٟٞ، ك٤ٔخ كٞحٙ، 6884« )حُـخرش: حُز٤خٕ حُ٘وي١ ُِليحػش حُؼَر٤ش

ح١ٌُ ًٍِ ػ٠ِ حٍطزخ١ حُليحػش رظـ٤َ حُل٤خس ٝاػخىس ط٤ًَذ « حُ٘ؼ١َ» 6818

«حُؼخُْ ىحهَ ٍإ٣خ ٗؼ٣َش ؿي٣يس
(681)

. 

٬ٗٝكع إٔ حُٜٔ٘لخص ػٖ حُليحػش ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ ٝحُوٜش هي ط٠خػلض 

ه٠خ٣خ حُليحػش ك٢ حُ٘ؼَ ٝحُوٜش »أػَ ًُي، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ٌٛٙ حُؼ٘ٞحٗخص: 

( ُٔلٔي 6881« )حُليحػش حُ٘ؼ٣َش»كٔي ك٠َ ٗزٍِٞ، ٝ( 6889٧« )حُو٤َٜس

( ُٔؼي 6889« )ٝػ٢ حُليحػش: ىٍحٓخص ؿٔخ٤ُش ك٢ حُليحػش حُ٘ؼ٣َش»ػِحّ، ٝ

 حُي٣ٖ ٤ًِذ.

 نقل أو تعريب فكرة الحداثة: -6-3

حٗظَ٘ كٌَ حُليحػش ك٢ ح٧ٝٓخ١ حُؼوخك٤ش ٝحُ٘وي٣ش ٗو٬  أٝ طؼ٣َزخ  ُٚ، ًٝخٕ 

(، 6899« )ٓخ حُليحػش» ١H.Lovever ُٞك٤لَ طؼ٣َذ ًخظْ ؿٜخى ٌُظخد َٛ٘

                                                                 
 .7ػ ص 1985ػ سراس لمنشر ػ تونس « البيانات». اليوسفي، دمحم لطفي: 193

 .6ػ ص 1983ػ دار الطميعة ػ بيروت « النقد والحداثة: مع دليل ببميوغرافي»د السالـ: . المسدؼ، عب194

 .172ػ ص 1994ػ دار المدػ ػ دمشق « بعيدا  داخل الغابة: البياف النقدؼ لمحداثة العربية». العزاوؼ، فاضل: 195
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ٗ٘يحٗخ  ُظؼ٣َق حُليحػش ك٢ أًؼَ ٖٓ ًٜٞٗخ ٓـَى كٌَس، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ُٞك٤لَ 

ٍأٟ طـ٢ِ حُليحػش ك٢ ٓٔخٍٓظٜخ رخ٧ٓخّ، ا٫ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ، طؼ٣َق حُليحػش، 

«أٝ ُِظؼٔن أًؼَ ًؤكن ٥كخم طٌ٘ق ػٖ ٗلٜٔخ طي٣ٍـ٤خ  »ًلٌَس، 
(681)

 . 

حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ حُؼَد إٔ حُليحػش ٫ طوظَٜ ػ٠ِ ٓـخ٫ص ح٧ىد،  ُوي أىٍى

ك٢ٜ كِٔل٤ش، ٝأٜٗخ ظخَٛس ؿَر٤ش، كؼٌلٞح ػ٠ِ طؼ٣َذ حٌُظذ حَُث٤ٔش ك٢ كْٜ 

حُليحػش، ٤ٓٝخهٜخ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُٔؼَك٢، ٝهي طَؿٔض كخ١ٔش حُـ٢ٗٞ٤ ًظخد 

 Le Discours Philosophique de laحُوٍٞ حُلِٔل٢ ُِليحػش » J.Habermasٛخرَٓخّ 

Modernite » ّ(، هٜي 6881ٝطَؿْ ا٠ُ حُؼَر٤ش ػخّ  6891)ٛيٍ رخ٧ُٔخ٤ٗش ػخ

ح٩ؿخرش ػ٠ِ ح٧ٓجِش حُ٘خثٌش ٝحُٔؼويس. ٝهي كٟٞ حٌُظخد طظزؼخ  ُٔلّٜٞ حُليحػش ٌٓ٘ 

ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘، ٝكلَ رظلي٣يحص ٜٓٔش ُؼ٬ثوٜخ حُيحه٤ِش ٝػ٬هخطٜخ 

ّ ٝػ٤ٜخ ُِِٓخٕ ٝكخؿظٜخ ا٠ُ ا٣ـخى ٟٔخٗخص هخٛش ح٤ُِ٘ٓش ٝحُٟٔٞٞػ٤ش، كيٍ

ك٢ ىحهِٜخ، ٝٓلّٜٞ ٤ٛـَ ٤ٗٝظ٘ش ُٜخ، ٝػ٬هخطٜخ رخ٧ٗٞحٍ، ٝٓخ آُض ا٤ُٚ ك٢ 

 حُٔـخ٫ص حُٔظؼيىس: ٗوي ح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ، ٗوي ح٧ىد ٝحُلٖ، ٗوي حُؼوَ، اٗظخؽ حُٔـظٔغ.

ٍٞحص ٣ظطِذ ٌٛح حٌُظخد اػٔخٍ حُظؤَٓ ك٢ ٗظَطٚ ُِليحػش حُٔظَ٘رش ُظط 

حُؼخُْ حُلي٣غ ح٧ٍٝٝر٢، ٫ٝ ٣ول٠ إٔ أٓجِش ٌٛح حُٜٔ٘ق ط٘لظق ػ٠ِ 

ه٤ٜٛٞخص حُظـَرش ح٧ٍٝٝر٤ش، ٣ٝ٘زـ٢ أ٫ ٗـلَ ػٖ ًُي ك٢ هَحءس طؼخ٣ٖ ؿٌٍٝ 

حُليحػش ٝططٍٞحطٜخ ك٢ ػوخكش ٗي٣يس حُظ٘ٞع ٝحُؼَحء ك٢ ٓلَٜ هط٤َ، طزيٝ ك٤ٚ 

٤ش ٖٓ ًَِٓ ح٤ُٜٔ٘ش حُليحػش ٜٓيىس ٖٓ ىحهِٜخ، ٓؼِٔخ طٞحؿٚ ٓوخ١َ هخٍؿ

إ كِْ »ح٢ٌ٣َٓ٧، ٬ٗٝكع إٔ حُٔئُق ٣ؼ٢ ٓؤُم حُليحػش ك٢ ا٣ٔخءحص ح٤ُٔطَس: 

ٌٛٙ ح٣ُٜٞش ح٧ٍٝٝر٤ش حُٔوظِلش ٤ًِخ  حُظ٢ طظِو٠ رلِّ اٍع حُؼو٤ٗ٬ش حُـَر٤ش، ٣٘ٔٞ 

ك٢ حُِٖٓ ك٤غ طٔظؼي ح٣٫ُٞخص حُٔظليس، طلض ٍح٣ش ػٍٞس أ٤ٌ٣َٓش ػخ٤ٗش، ُِٞهٞع 

ٛخّ ريح٣خص حُِ٘ٝع ُِليحػش. إ ١ٞرخ٣ٝخص حَُٝح٣خص ح٤ُٔخ٤ٓش حُوي٣ٔش ٓـيىح  ك٢ أٝ

ًخٗض هي أٗ٘ؤص ط٘خٟلخ  هيحػخ  ر٤ٖ أٌٗخٍ حُل٤خس حُؼخهِش. ح٤ُٔطَس حُظو٤٘ش ػ٠ِ 

حُطز٤ؼش ٝحُظؼزجش حُلظش ُوٞس حُؼَٔ ح٫ؿظٔخػ٤ش. إ طٍٜٞ حُليحػش ٌُحطٜخ، ٌٓ٘ 

ؼخىس ٝحُظلٍَ ٖٓ ؿٜش، ٝحُِٔطش ريح٣خطٜخ، ًخٕ ٓ٘ـ٫ٞ  رٌٜح حُظطخرن ر٤ٖ حُٔ

«ٝح٩ٗظخؽ ٖٓ ؿٜش أهَٟ. ح٧َٓ ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ ه٤َٖٗ ٖٓ حُ٘وي حٌُحط٢
(689)

. 

أػخٍ حُٔئُق ك٢ ًظخرٚ طلي٣خص حُليحػش حُؼ٤ِٔش ٝحُٔؼَك٤ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ اك٬ٍ 

حُؼوِ٘ش حُ٘ظ٤ٔش ٓلَ حُؼوَ حُٔظًَِٔ ػ٠ِ حٌُحص ح٧ٍٝٝر٤ش ٝح٤ٌ٣َٓ٧ش، ٝٛٞ 

                                                                 
 .44ػ ص 1983)تعريب كاظـ جياد( ػ دار ابف رشد ػ بيروت « ما الحداثة». لوفيفر، ىنرؼ: 196

ػ  1995)ترجمة فاطمة الجيوشي( ػ منشورات وزارة الثقافة ػ دمشق « القوؿ الفمسفي لمحداثة». ىابر ماس: 197
 .529ص
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٢ طلي٣خطٜخ حُؼَر٤ش، ٌُٖٝ كٜٜٔخ ٝكْٜ ٌٛح حُٔٔخٍ ه٤ٖٔ رَإ٣ش ٓٔخٍ كيحػش ٫ ٣ٞحك

 أك٠َ ُليحػش طيحْٛ ٫ٝ طلْٜ طٔخٓخ .

ُوي طَؿٔض ٜٓ٘لخص ًؼ٤َس، ٢ٌُ٘٘ٝ آػَص حُظٞهق ػ٘ي ٗٔخًؽ أًؼَ ى٫ُش 

ك٢  Alain Touraineػ٠ِ ٤ٍَٓٝس حُليحػش ٝٗويٛخ ك٢ حُـَد، ٝهي ًخٕ آ٫ٕ ط٣ٍٖٞ

ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش Critique de la Modernite( »6882ٗوي حُليحػش »ًظخرٚ 

( ٖٓ أًؼَ ٓل١ٌَ حُـَد طٜي٣خ  ُوطخد حُليحػش ح١ٌُ هخّ ػ٠ِ حُل٣َش 6889ػخّ 

)ح٩ٗٔخٕ ٛٞ ٓخ ٣لؼِٚ(، ٝحٗظٜخٍ حُؼوَ ٤ٓٝخىس حُوخٕٗٞ ٝحُيُٝش ٓلَ حُظؼٔق 

ٛٞ  كٔخ ٤ٔٔٗٚ ٌِٓٔش حُؼوَ، أ٤ُْ»ٝحُؼ٘ق، ر٤ي إٔ حُليحػش حٗيٍؿض ك٢ حُِٔطش، 

 Normalizationح٤ُٔطَس حُٔظ٘خ٤ٓش ُِ٘ظخّ ػ٠ِ حُلخػ٤ِٖ، ُٝلَٝ ح٣ُٞٔش ٝحُظ٢٤ٔ٘ 

ح١ٌُ، رؼي إٔ أ١خف رخٓظو٬ٍ حُؼخ٤ِٖٓ، حٓظي ا٠ُ ػخُْ ح٫ٓظ٬ٜى ٝح٫طٜخٍ؟ 

طٔخٍّ ٌٛٙ ح٤ُٔطَس رط٣َوش ٤ُزَح٤ُش أك٤خٗخ ، ٝأك٤خٗخ  أهَٟ رط٣َوش 

«طِٔط٤ش
(689)

هخثٔش ػ٠ِ حُؼوَ ٝػ٠ِ حُؼِْ  . ٌٝٛح ٓؼ٠٘ حُليحػش رٞٛلٜخ ٤ٓطَس

كوي أ١خكض حُليحػش رٞكيس ػخُْ هِوظٚ ح٩ٍحىس ح٤ُٜ٩ش، أٝ حُؼوَ أٝ »ٝػ٠ِ حُظو٤٘ش، 

«حُظخ٣ٍن، ٝكِض ٓلِٚ حُؼوِ٘ش ٝطلو٤ن حٌُحص
(688)

. 

إ ػٔش حكظَحهخ  ر٤ٖ حُليحػش ح٤ُّٞ، ٝٓؼخٍٟخطٜخ: ح٫ٗلٜخٍ حٌُخَٓ ر٤ٖ 

٣زٍِٞ حُلخػِٕٞ ك٢ ؿٔخٍٙ حٓظَحط٤ـ٤خطْٜ حُٔـظٔغ ًظ٤خٍ ؿخٍف ٖٓ حُظـ٤٤َحص حُظ٢ 

ُِـِٝ أٝ ُِزوخء ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس، ٝر٤ٖ ه٤خٍ ػوخك٢ ٓخ رؼي كيحػ٢. ٝرخُٔوخرَ، حٗظ٘خٍ 

ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٝك٢ ًَ ٌٓخٕ ّٛٞ ٣ٞٛش ُْ طؼي طليىٛخ ح٬ُٔكع ح٫ؿظٔخػ٤ش. 

ٖ اػخىس طؼ٣َق حُليحػش ًؼ٬هش ٣ٔٞىٛخ حُظٞطَ ر٤»ٝٓخ ٣وظَكٚ آ٫ٕ ط٣ٍٖٞ ٛٞ 

حُؼوَ ٝحٌُحص، ر٤ٖ حُؼوِ٘ش ٝطلو٤ن حٌُحص، ر٤ٖ ٍٝف ح٠ُٜ٘ش ٍٝٝف ح٬ٛ٩ف، 

ر٤ٖ حُؼِْ ٝحُل٣َش. ٝٛٞ ٓٞهق رؼ٤ي ػٖ كيحػش ح٤ُّٞ حُظ٢ ىهِض ك٢ َٓكِش 

«ح٤ٜٗ٫خٍ، ٝػٖ ٓخ رؼي حُليحػش حُظ٢ ٣ـٍٞ ٗزلٜخ ك٢ ًَ ٌٓخٕ
(211)

. إ ٗوي 

خ٣ٍو٢ ح١ٌُ حهظُِٜخ ك٢ حُليحػش ػ٘ي ط٣ٍٖٞ رخُٔؼ٢ ا٠ُ طو٤ِٜٜخ ٖٓ حُظَحع حُظ

 حُؼوِ٘ش، ٝا٠ُ اىهخٍ كٌَس حٌُحص حُ٘و٤ٜش ٝطلو٤ن حٌُحص ا٤ُٜخ.

 فهـ الحداثة ونقدها عربياً: -6-4

ؿ٤َ إٔ ح٫ٓظـخرخص حُؼَر٤ش ُِليحػش ؿخُٝص ه٬ٍ حُؼوي٣ٖ ح٧ه٣َ٤ٖ 

كيٝىٛخ ك٢ ح٧ىد رؼخٓش، ٝك٢ حُ٘ؼَ روخٛش ا٠ُ ػ٤ِٔخص كْٜ حُليحػش ٝٗويٛخ ٖٓ 

                                                                 
)ترجمة أنور مغيث( ػ المجمس األعمى لمثقافة ػ المشروع القومي لمترجمة ػ القاىرة « نقد الحداثة». توريف، آالف: 198

 .21ػ ص 1997

 .23. المصدر السابق نفسو ػ ص199

 .23. المصدر السابق نفسو ػ ص211
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خِٓش. ًٝخٕ ٢ًُ ٗـ٤ذ ٓلٔٞى )َٜٓ(، ٝك٤ِْ رًَخص )٣ٍٞٓش(، ٓ٘ظٍٞحص ٗ

ٝٛ٘خّ َٗحر٢ )كِٔط٤ٖ( ٖٓ أٝحثَ حُٔل٣ٌَٖ حُؼَد ح٣ٌُٖ ٛيٍٝح ك٢ كٌَْٛ ػٖ 

كْٜ ُِليحػش ٝٓآُهٜخ ك٢ حُل٤خس حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس، ٝػٖ طٔل٤ٚ ُظـ٤ِخطٜخ حُٔئٍهش 

ْ: ػ٠ِ حُٞؿيحٕ حُو٢ٓٞ، ٝأًًَ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ًظخرخ  ٝحكيح  ى طـي٣ي »ح٫  ٌَُ ٜٓ٘

« حُٔـظٔغ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ»( ٢ًُِ ٗـ٤ذ ٓلٔٞى، 6896ٝ« )حُلٌَ حُؼَر٢

حُ٘وي حُل٠خ١ٍ ُِٔـظٔغ حُؼَر٢ ك٢ ٜٗخ٣ش حُوَٕ »( ُل٤ِْ رًَخص، 6894ٝ)

 ( ُٜ٘خّ َٗحر6881.٢« )حُؼ٣َٖ٘

ُٝؼَ ك٘خ ػزٞى )٣ٍٞٓش( أٍٝ ٗخهي ػَر٢ ٣ظٜيٟ ُٔلّٜٞ حُليحػش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ 

(، كظوظِق 6898« )حُليحػش ػزَ حُظخ٣ٍن: ٓيهَ ا٠ُ ٗظ٣َش»ظخرٚ ٗخَٓ ك٢ ً

حُليحػش ػٖ حُظـي٣ي ح١ٌُ ٣ظوِن ٤ٓٞ٣خ ، ٌٝٛح ٓخ ىػخٙ ٫هظزخٍ ٓلّٜٞ حُليحػش ػزَ 

حُظخ٣ٍن، كظٞهق ػ٘ي كيحػظ٤ٖ ح٠ُٝ٧ ٍُحػ٤ش ك٢ حُؼخُْ حُوي٣ْ، ٝحُؼخ٤ٗش ٛ٘خػ٤ش 

ظٞحَٛ حؿظٔخػ٤ش ٤ٓٝخ٤ٓش ك٢ أٍٝٝرخ حُلي٣ؼش، ٝطِْٔ ُؼَٟٚ ٓئُلخص ٝأكٌخٍ ٝ

طَٟ ك٢ حُليحػش ٤ٛـش ٤ُٞٔٗش طٔٞى حُٔـظٔغ، ٤ُْٝ طـ٣َيح  َٓك٤ِخ ، ٝحُؼَٝ 

ؿ١َء ٣ٔظ٘ي ا٠ُ ػوخكش ػَس ٍٝأ١ ٓٔظوَ ٝكٌٍ ك٢ ط٘خٍٝ ٓ٘ؼٌٔخص حُليحػش ػ٠ِ 

 حُلٌَ حُؼَر٢ ٝحُؼوخكش حُؼَر٤ش.

ٝؿ٤َ ٜٓي ػزٞى ُٔيهِٚ ا٠ُ ٗظ٣َش حُليحػش رخُظؼ٣َق رخُ٘ظ٣َخص حُظط٣ٍٞش 

حُظط٣ٍٞش، أٝ حُ٘ظ٣َخص حُٔظؼخٍٟش ػ٠ِ كيّ طؼز٤َٙ، ٓظـ٘زخ  حُظؼ٣َؾ ػ٠ِ 

حُٔئُلخص حُظ٢ ظَٜص ك٢ حُؼَر٤ش ػٖ حُليحػش، ٧ٕ َٓحٓٚ ٛٞ اٟخءس ٝؿٜش ٗظَٙ 

حُٔليىس، ٫ اٍٛخم ًَحٓظٚ رٔ٘خه٘خص ٛخ٤٘ٓش ٫ طْٜٔ ك٢ ارَحُ ٓخ ٣َ٣يٙ. ػْ ػخُؾ 

٢ٛ حٌُحص، ٝحُليحػش ح٠ُٝ٧، ٝػَٜ حُ٘ظ٣َخص حُٞظ٤ل٤ش ٝحُليحػش، ٍٝٛٞ طٔخ

حُٞكيح٤ٗش، ٝحُليحػش حُؼخ٤ٗش، ٝهِٚ رخَُأ١ ا٠ُ إٔ حُزخكؼ٤ٖ ٫ ٣ظلوٕٞ ػ٠ِ ُٖٓ 

ٓؼ٤ٖ ُِليحػش، ٝػَٝ ٥ٍحء ٣ًَٔظٞكَ ًٞى٣َٝ ١َ٘ٛٝ ُٞك٤لَ ٝحىٓٞٗي ُٕٝٔٞ 

 ٝٓخٌُُْٞ رَحىر١ٍٞ ٝؿ٤ْٔ ٌٓل٤َُٖ ٝحٍُٗٞي ٛخٍُٝ.

٫ػظٔخى ػ٠ِ ٜٓطِل٤ٖ ٣ٞٗخ٤٤ٖٗ ٛٔخ ػْ حٓظ٘ز٢ ػزٞى هخٗٞٗخ  ُِليحػش، رخ

، ٝهي حػظوي ح٤ُٞٗخٕ إٔ ح٧ٗخ٢ٌٗ ٛٞ حُويٍ ح٧ػظْ Moiraٝح٣َُٞٔح  Anankeح٫ٗخ٢ٌٗ 

أٝ حُوخٕٗٞ ح٧ًزَ أٝ حُ٘ظخّ ح١ٌُ ٓخ رؼيٙ ٗظخّ، ك٤غ طو٠غ ُٚ ح٥ُٜش ٝحُزَ٘ ٓؼخ ، 

ُٜش. أٓخ ح٣َُٞٔح ك٢ٜ ك٢ ػَكْٜ حُويٍ ح٧ٛـَ ح١ٌُ ٣و٠غ ُٚ حُزَ٘ ٝطلَٟٚ ح٥

كظٌٕٞ حُليحػش هطٞس طوظَد ا٠ُ ح٧ٗخ٢ٌٗ، ٝحُليحػش طِىحى ١َىح  ٓغ ح٫هظَحد ٖٓ 

ح٧ٗخ٢ٌٗ. ٝاًح ٓخى حُلٌَ حُٞكيح٢ٗ، طزخ١ؤص حُليحػش أٝ طؼؼَص أٝ ط٬ٗض، ًًَٝ 

:ٟ  رؼٞ ح٬ُٔٓق ح٧هَ

 ط٘ظَٔ حُليحػش ػ٠ِ ٗٞع ٖٓ حُوَم ُِِٖٓ ٝحُظخ٣ٍن. -
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اٜٗخ هَٝؽ ٜٓ٘خ، كخ٧ٗخ٢ٌٗ ٫ ٣ؼظَف ٤ُٔض حُليحػش ٌٓٞٗخ  ك٢ حٌُحص.  -

 رخٌُحص. إ حٌُحص ٖٓ ٟٖٔ ٓٞؿٞىحطٚ حُظ٢ ١َٔ٣ ػ٤ِٜخ هخٗٞٗٚ.

، ٫ٝ طوظزت ٍٝحء ٌٛح حُ٘ؼخٍ ٝأٓؼخُٚ. «ح٩ٗٔخ٤ٗش»حُليحػش ٫ طٔظ٣ٜٜٞخ  -

 اٜٗخ ٓٞحؿٜش ٝهَم ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ح٧ٗخ٢ٌٗ.

ش ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخ٩ٗٔخٕ أٝ حُٔـظٔغ أٝ حُطز٤ؼش، طٔؼ٠ حُليحػ -

ح٧ٗخ٤ٌٗخص حُٔظلٌٔش ٝحُطزوش ح٥َٓس حُظ٢ ٫ كٌخى ٜٓ٘خ، كظٌظ٘ق حُظي٤َٓ حُٔل٤ن 

ٖٓ ؿ٤َ إٔ طؼي رؼَٜ ًٛز٢ ٖٝٓ ؿ٤َ كَٝ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ  ٓؼ٤٘ش، كٌَ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ 

 ػزخٍس ػٖ ٝكيح٤ٗش.

طٔؼ٠ حُليحػش ا٠ُ حُل٣َش ٖٓ ه٬ٍ ٓؼَكش ح٧ٗخ٢ٌٗ، ٤ُْٝ ٖٓ طـخِٛٚ،  -

َٗكٚ َٗكخ  ٓظل٤ِح ، إ ح٫ٓظ٬د ح١ٌُ ٣و٠غ ُٚ ح٩ٗٔخٕ ٫ ٣َؿغ أٝ ط٤٣ِ٘ٚ أٝ 

كو٢ ا٠ُ ح٧ٗظٔش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خص حُٞكيح٤ٗش، رَ ٣َؿغ أ٠٣خ  ا٠ُ 

 ح٧ٗخ٤ٌٗخص حُٔظلٌٔش رٚ.

٫ ٣ول٠ إٔ حُليحػش طيكغ رخٌَُ٘ ا٠ُ أرؼي كيٝىٙ، ٤ُظطخرن ٓغ ٓوظ٤٠خص  -

د، رَ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء. ٌُٜٝح طٔؼ٠ حُليحػش ح٧ٗخ٢ٌٗ، ٫ٝ ٣٘طزن ٌٛح ػ٠ِ ح٧ى

ٍٝحء ح٧ٌٗخٍ حُظ٢ طئٖٓ طؤى٣ش ٓؼ٠ِ ُِٞظ٤لش، ك٘لٖ ىحثٔخ  أٓخّ ٓلخُٝش حُٔوخٍرش، 

ٓٔخ ٣ؼُِ ىٍٝ حُـٔخ٤ُش حُل٣ٟٞٞش، حُظ٢ طٔؼ٠ ىحثٔخ  ا٠ُ حُظـخُٝ ٖٓ أؿَ أٗخ٤ٌٗش 

أٗي اه٘خػخ  
(216)

. 

كِٔلش »خ  ك٢ ًظخد ًٝخٗض حُٔلخُٝش حُؼخ٤ٗش حٌُٔظِٔش ُيٍّ حُليحػش كِٔل٤

( ُٔئُل٤ٚ كظل٢ حُظ٢ٌ٣َ ٤ٍٗٝيس حُظ٢ٌ٣َ )طْٞٗ(. ٝهي ٛيٍ 6882« )حُليحػش

ك٤ٚ ٓئُلخٙ ػٖ كٌَس ٓلخىٛخ إٔ ح٧هٌ ٖٓ حُـَد ٫ ٣ؼ٢٘ هط٤ؼش ٓؼَك٤ش ٓغ 

حٍُٔٞٝع، ٧ٕ حُـَد ٜٗٞ ك٢ كيحػظٚ ػ٠ِ حُؼِْ حُؼَر٢ ٝحُل٠خٍس حُؼَر٤ش. إ 

ٕ ػ٤ِ٘خ كظق ٤ًخٗ٘خ ػ٠ِ طخ٣ٍو٤ظ٘خ ٫ ٖٓ ك٤غ ٤َٜٓٗخ، ٝأ»حُليحػش، ك٢ ٍأ٣ٜٔخ، 

أٜٗخ طَر٢ كخَٟٗخ رـٌٍٝٛخ، ٝرخُل٠خٍحص حُظ٢ طؼخهزض ػ٤ِ٘خ كو٢، رَ ٝأ٠٣خ  

ٖٓ ك٤غ أٜٗخ حٗلظخف ػ٠ِ ح٩هزخٍ ٝح٤َُٜٔ، ٌُٜح ُْ ٗؼي رلخؿش ا٠ُ طؤ٤َٛ ٤ًخٗ٘خ 

 رويٍ ٓخ ٗلٖ رلخؿش ا٠ُ كظلٚ ػ٠ِ حُليحػش، ٝػ٠ِ ٓٔخٍٛخ ك٢ طٔظَٜحص حُلٌَ

حُؼخ٢ُٔ.. كِٔلش حُليحػش ك٢ ًٜٜ٘خ ٓخ ٢ٛ ا٫ طَٔد حُٞػ٢ ك٢ حٌُحص ر٠ٍَٝس 

حٗظٜخٍ حُل٤خس ٝحُٞؿٞى ػ٠ِ حُٔٞص ٝحُؼيّ، ٗؼ٢٘ ٝؿٞىٗخ حُظخ٣ٍو٢ ح١ٌُ ٣ليى 

«٤َٜٓٗخ حُؼَر٢ ح٢ٓ٬ٓ٩
(212)

. 
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ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٤ِٔخص »أٜٗخ ٓؼ٠ِش ٓـخُٝس « كِٔلش حُليحػش»ٝؿي ٓئُلخ 

ٔـظٔغ رظط٣َٞ حهظٜخىٙ ٝأٗٔخ١ ك٤خطٚ ٝطل٤ٌَٙ ٝطؼز٤َحطٚ حُظَح٤ًٔش حُظ٢ ططٍٞ حُ

حُٔظ٘ٞػش ٓؼظٔيس ك٢ ًُي ػ٠ِ ؿي٤ُش حُؼٞىس ا٠ُ ح٧َٛ ٝطـخُٝ حُظوخ٤ُي حٌُٔزِش 

ٝٓلٍَس ح٥ٗخ ك٢ ح٥ٕ ٗلٔٚ ٖٓ ح٫ٗظٔخث٤ش ح٤٠ُوش ُِٔخ٢ٟ، ُظـؼَ ٖٓ ح٤ٗ٥ش 

ُِلٌَ  كخػ٬  كو٤و٤خ  ك٢ حٌُحص ٝحُٔـظٔغ، ٖٝٓ ح٩هزخٍ ػَٜ٘ح  ٓؼ٤خٍح  

«ٝحُؼَٔ
(219)

 . 

ٝػ٘يٓخ ٗخه٘خ حُليحػش ٝح٣ُٜٞش، طٍٜٞ حٓظَحط٤ـ٤ش ٌٓٔ٘ش ُِوَٝؽ ٖٓ أُٓش 

حُٞػ٢ حُؼَر٢، ك٢ أ٣َٖٓ أُٜٝٔخ طٜخكض كٌَس طٞك٤ي حُؼ٤ٖ ٝأٗٔخ١ٚ، ٍٝكٞ 

ح٤ُٜٔ٘ش حُـَر٤ش، ٝحُظلي٣غ ًظ٣ٌَْ ٌُٜٙ ح٤ُٜٔ٘ش، ٣ٌٕٝٞ ًُي رخ٩ريحع حُؼ٢ِٔ 

ٔظلٍَ حُز٘خء، ٝػخ٤ٜٗٔخ إ اػزخص ٣ٞٛظ٘خ ٫ ٣ٌٕٞ ٝحُظو٢٘ ٝحُؼوخك٢، ٝرخُلٌَ حُ

رظؤ٤َٛ ٤ًخٗ٘خ كو٢، رَ رظلي٣ؼٚ، ٝؿؼِٚ هخر٬  ُِظؤهِْ ٓغ أٗٔخ١ حُل٤خس حُـي٣يس 

 ُٝظلي١ ٓٔخٝثٜخ.

ٖٝٓ حُٞحٟق إٔ كِٔلش حُليحػش ػ٘يٛٔخ ٫ طوَؽ ػٖ حُٔلخ٫ٝص حُظٞك٤و٤ش 

ػش ٝحُٔو٤خٍ ك٬ ٣ٞحؿٚ حُظ٢ أػخٍٛخ ٓلٌَٝ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش. أٓخ حُظ٘ظ٤َ ُِليح

ح٧ٓجِش حُوخثٔش، ًٝخٗض حهظخٍص ٤ٍٗيس حُظ٢ٌ٣َ ٓـخ٤ُٖ أًؼَ طؼو٤يح  ٝحُظزخٓخ  ٛٔخ 

 حُليحػش ك٢ حَُْٓ ٝؿٔخ٤ُش حُِٖٓ حُظ١َ٣ٜٞ.

(، ٝٛٞ ٖٓ 6881« )حُليحػش»ٝحٍطلؼض ٝط٤َس أٓجِش حُليحػش ٓغ ٜٓ٘ق 

ي ٤ِٓح ك٤ٚ ر٤ٖ حُليحػش اػيحى دمحم ٓز٬٤ ٝػزي ح٬ُّٔ ر٘ؼزي حُؼخ٢ُ )حُٔـَد(. ٝه

ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُظ٢ طظ٤ِٔ رؼو٤ٗ٬ش أىحط٤ش ٛخٍٓش، ٝرِ٘ػش طو٤٘ش ٝرويٍحص ٫ ٓظ٘خ٤ٛش 

ػ٠ِ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُطز٤ؼش ٝح٩ٗٔخٕ، ٝر٤ٖ ٓخ رؼي حُليحػش حُظ٢ طلخٍٝ طوي٣ْ 

ٍٛٞس أًؼَ اٗٔخ٤ٗش ػٖ حُليحػش رل٤غ طيٓؾ ك٢ ٓ٘ظٍٞٛخ حٌُحص حُز٣َ٘ش حُلخػِش 

ثزش، ٝح٧رؼخى ح٧ًؼَ ؿٔخ٤ُش ٓلخُٝش حُليّ ٖٓ رؼٞ ٓظخَٛ أىحط٤ظٜخ، ٝحُٔؼخ٢ٗ حُـخ

حُٔـظٔغ حُظو٤ِي١ ح١ٌُ طؼَٝ ٌُٜٙ حُٜيٓش ٣ٜ٘ي حٛظِحُحص »٫ٝكظخ إٔ 

ٝطل٫ٞص ك٢ ًَ ٓٔظ٣ٞخص ٗٔوٚ ح٫ؿظٔخػ٢، آخ ك٢ حطـخٙ حُظ٤ٌق ٓغ حُليحػش أٝ 

ٓوٞٓخص حُظو٤ِي  ك٢ حطـخٙ ٍك٠ٜخ، ٓطِوش ك٢ ٌٛٙ حُٔـظٔؼخص َٛحػخ  ػ٤َٔح  ر٤ٖ

ٝٓوٞٓخص حُليحػش. ٌٝٛح حَُٜحع ٤ُْ حهظ٤خ٣ٍخ  أٝ اٍحى٣خ ، رَ ٛٞ ٓوخٝ 

ٟٓٞٞػ٢ ٗخطؾ ػٖ ٓظخَٛ طويّ حُليحػش حُظ٢ طظلٍٞ ا٠ُ ط٤خٍ ًخٓق ٣ـِٝ ًَ 

ح٥كخم ٝحُل٠خءحص رٔوظِق حُٞٓخثَ ٝح٤ُ٥خص ًٔخ أٗٚ َٛحع ٓلظٞف ٧ٗٚ ٣ولْ 

«َ حُٔيٌٟٛٙ حُٔـظٔؼخص ك٢ ٓوخٝ ٖٓ حُظلٍٞ حُط٣ٞ
(214)

. ٣ٝل٤ي ٌٛح حَُأ١ 

حطٜخٍ حُليحػش رخ٣ُٜٞش رخُ٘ٔزش ا٤ُ٘خ، ؿ٤َ إٔ حُزخكؼ٤ٖ، ك٢ ٓوظخٍحطٜٔخ ُٜ٘ٞٙ 
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أٝ أؿِحء ٖٓ ٜٗٞٙ، أىؿٔخ ٜٗٞٙ حُٔل٣ٌَٖ ٝحُ٘وخى حُؼَد ك٢ ٜٗٞٙ 

« حُلي٣غ»ٝ« حُـي٣ي»حُٔ٘ظ٣َٖ ٝحُزخكؼ٤ٖ حُـَر٤٤ٖ، ىٕٝ إٔ ٣يهوخ ر٤ٖ ٓلخ٤ْٛ 

، ٝحطـٚ ط٤ٜ٘لٜٔخ ا٠ُ حُظلي٣يحص ح٬ُُٓش «حُليحػش»ٝ «ح٧ٗٞحٍ»ٝ« حُل٠خٍس»ٝ

حُٔل٤ٜٓٞش ٝح٤ُِ٘ٓش، ٝح٧ْٓ حُلِٔل٤ش، ٝحُٔظخَٛ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝحُؼَد 

ٝحُليحػش ٝٓخ رؼي حُليحػش. ٝهي ُحىص حُٔوظخٍحص ػ٠ِ ٓظ٤ٖ ٜٗخ  ط٘خُٝض ٓوظِق 

حُؼ٬هش  ؿٞحٗذ ٌٛٙ حُظخَٛس حُ٘خثٌش، ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص ٓظؼيىس. ُٝؼَ ٝٛق ؿخٗذ

رخُليحػش ٤٘٣َ ا٠ُ ٓيٟ حٟط٬ع حُلٌَ حُؼَر٢ رٔٞحؿٜش أٓجِش حُليحػش. كٌخٗض 

 ح٫هظ٤خٍحص حُظخ٤ُش:

 .)ُْحُظ٤خٍحص حُليحػ٤ش ك٢ حُلٌَ حُؼَر٢ )ٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخ 

 .)ٓوٞٓخص حُليحػش ك٢ ح٬ٓ٩ّ )كٖٔ ك٘ل٢ 

 .)ًٍٕٞحرٖ ٍٗي: اٌٗخ٤ُش حُليحػش ٝح٬ٓ٩ّ )دمحم أ 

 ش )دمحم إًٍٔٞ(.طلي٣غ ٤ُْٝ كيحػ 

 .)ٕحُ٘ظَس حُٔ٘ٞٛش )ىح٣ٍٕٞ ٗخ٣ـخ 

 .)ٕٞطل٫ٞص حُليحػش )رَٛخٕ ؿ٤ِ 

 .)٣ٌٖٔ حُظؼز٤َ ػٖ ح٧كٌخٍ حُلي٣ؼش رِـش طو٤ِي٣ش )ٛ٘خّ َٗحر٢ َٛ 

 .)طلي١ ٍٝف حُل٠خٍس حُلي٣ؼش )كٖٔ ٛؼذ 

 .)ٖٔطلي٣غ أّ طـ٣َذ أّ طؤ٤َٛ )ك٠َ حَُك 

 .)كٌَ حُليحػش )ػزي هللا حُؼ١َٝ 

، طٌ٘ق ٌٛٙ حُٔوظخٍحص ػٖ ح٫ٗ٘ـخٍ حُـ١ٌٍ ٝحُٞحٓغ ٝػ٠ِ أ١ كخٍ

٩ٌٗخ٤ُش حُليحػش ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس، ٝػٖ حُِ٘ٝع حُؼ٤ٔن ُِظلي٣غ ك٢ 

ٓـخ٫ص حُل٤خس حُؼَر٤ش ًخكش، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُظؼخٍٟخص حٌُؼ٤َس حُظ٢ ٓخ طِحٍ ك٢ 

 كخؿش ا٠ُ كٍِٞ.

٣ش ىٕٝ ٓٞحٍرش ك٢ ًظخد ُوي آُض أٓجِش حُليحػش ك٢ حُؼٔن ا٠ُ أٓجِش ٛٞ

(، كخُليحػش 6881« )حُليحػش ًٔئحٍ ٣ٞٛش»ٜٓطل٠ ه٠َ )٣ٍٞٓش( حُّٔٞٓٞ 

ط٘ـِ ُٜٓ٘خ حٌُحط٢ ٝحُٔٔظوَ، أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ـِٙ ك٢ أػ٘خء »إً ٓئحٍ ٣ٞٛش 

طلخػِٜخ ح٣٩ـخر٢ ٝحُِْٜٔ ٓغ ُٖٓ حُؼخُْ حُلي٣غ، رخُويٍ ح١ٌُ ط٘ظ٢ٔ ك٤ٚ ا٠ُ 

«٤ش، ٝطؼزَ ػٜ٘خ..أٍٛٞ ػزَص ػٖ طخ٣ٍن ؿٔخػش هٞٓ
(211)

. ٫ٝ ٣ول٠ إٔ ه٠َ 

، «رؼٞ ح٬ُٔكظخص كٍٞ َٓ٘ٝع حُليحػش حُؼَر٤ش»ٟٝغ ػ٘ٞحٗخ  ػخ٤ٗخ  ٌُظخرٚ ٛٞ 

ٝحُلن إٔ حٌُظخد رٔـِٔٚ ٓوخ٫ص ٝأرلخع طظَىى ك٢ ؿ٘زخطٜخ أٛيحء كٌَطٚ ػٖ 

حٗيؿخّ حُليحػش رخ٣ُٜٞش، كوَٕ هطخد ح٣ُٜٞش رٞػ٢ حٌُحص، ٓؼِٔخ هَٕ َٓ٘ٝع 

َ٘ٝع ح٠ُٜ٘ش ٝرَٔ٘ٝع حُ٘وي. اٜٗخ حٗ٘ـخ٫ص َٓ٘ٝع ح٣ُٜٞش رؼي ًُي، حُٞػ٢ رٔ
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ك٢ حُظ٤ًٞي ػ٠ِ حٗظيحى ػٞى حُلٌَ حُؼَر٢ ٖٓ أؿَ ح٫ٓظـخرش ُٜٔٔخطٚ حُل٠خ٣ٍش 

٠٣َٔ حُوطخد حُلِٔل٢ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ٝحُلي٣غ رٌٔٞٗخطٚ »ح٠ُخؿطش، اً 

لخػِٚ ٓغ ح٥هَ ٝحُؼخُْ. حُٔوظِلش ٝحُٔظ٘ٞػش ٝحُٔ٘ؤٔش أىُش ا٣ـخر٤ش ػ٠ِ ك٣ٞ٤ظٚ ٝط

٣ٝؼِٖ رلؼٚ ػٖ ٣َ١ن حُٔٔظوزَ ٝٝػ٤ٚ رٌحط٤ظٚ... ٣ٌَٝ٘ طٔخإُٚ ػٖ ٣ٞٛظٚ 

«ٟٓٞٞػخ  ٍث٤ٔخ  ُِزلغ ػٖ ٓٔظوزِٚ حٌُحط٢ ٝحُٔٔظوَ
(211)

. 

ٌُٖٝ أ٫ ٣ٔظيػ٢ »ػْ ط٘لظق أٓجِش حُليحػش ػ٘ي ه٠َ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٜٔٔخص: 

ٗٔٞٙ رؼخٓش، رخُويٍ ح١ٌُ ٣ظطِذ حٍطوخء ٌٛح حُوطخد ٝٗٔٞٙ حٍطوخء حُٞػ٢ حٌُحط٢ أٝ 

«ك٤ٚ طويّ حُـٔخػش حُو٤ٓٞش ٝط٣ٌٖٞ ٓـظٔؼٜخ حُٔي٢ٗ؟
(219)

. ٣ٝؼِٝ طؼؼَ حُليحػش 

ٝطَحؿغ َٓ٘ٝع ح٠ُٜ٘ش ا٠ُ حٟطٜخى حٌُظِش ح٫ؿظٔخػ٤ش أٝ حٓظزؼخىٛخ ٖٓ 

 حُٔ٘خًٍش: 

ٝٓخ ُحٍ حُلٞحٍ ٓغ حٌُحص كٍٞ ٌِٓ٘ش ح٣ُٜٞش ٝح٠ُٜ٘ش ٣٘ظؾ ح٧ٓجِش »

٣ويّ طـ٤ِخص ٓوظِلش ٝطظخَٛحص ٓظ٘ٞػش، هي طٞظق رؼٞ ٓ٘خٛؾ حٌُزَٟ ٗلٜٔخ، ٝ

حُؼِّٞ، ٌُٖٝ ىٕٝ إٔ طْٔ أػٔخم حٌُظِش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٜٝٓخثَٛخ. اٗٚ كٞحٍ 

٣٘لَٜ ٣ٝظَٜ ر٤ٖ َٓكِش ٝأهَٟ، ٣ٝلَٔ ك٢ ػ٘خ٣خٙ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ 

«ٝحُٔؼَك٢ ٝحُٔـظٔؼ٢ ٝحُ٘وز١ٞ، ٝر٤ٖ ِٓطش حُؼوخكش ٝػوخكش حُِٔطش!
(219)

. 

رخُ٘وي حُٔظؼيى، »ٝػٍٞ ه٠َ ٬٣ٞ١  ػ٠ِ حُ٘وي ك٢ اٗـخُ ٝظخثق حُليحػش. 

ٝرخُظؼيى٣ش حُ٘وي٣ش اًح  ٣ظـٚ حُؼوَ أٝ حُلٌَ أٝ حُؼوخكش ٗلٞ ٝػ٢ حٌُحص! ٖٝٓ حُِلظش 

حُ٘وي٣ش حُٔظؼيىس ٣زظية َٓ٘ٝع طؤ٤ْٓ ح٣ُٜٞش ك٢ ػخُْ ٓظؼيى ٝٓظـ٤َ، ٤ُزظية 

«َٓ٘ٝع ح٧َٓ حُؼوخك٢!
(218)

. 

ـَم ك٢ كٌَطٚ، ٣ِٝظْٔ ُٜخ حُٔئ٣يحص ٝحُلٔخٓش حُٔظيكوش إ ه٠َ ٣ٔظ

« حُ٘ؼخ٣ٍش»ٝرٔلخ٤ْٛ « ح٩ٗ٘خث٤ش»٩ػ٬ٕ آٍحثٚ حُـ٣َجش، ٝحُِٔظزٔش رٔلخ٤ْٛ 

 حُطخؿ٤ش ػ٠ِ ر٤٘ش حُ٘ٚ.

 التأليف المعجمي والمصطمحي والموسوعي: -7
٣ٌخى ٣وظل٢ حُظؤ٤ُق حُٔؼـ٢ٔ ٝحُٜٔطِل٢ ٝحُٔٞٓٞػ٢ ٖٓ ٓخكش حُ٘وي 

ُلي٣غ كظ٠ ٜٗخ٣ش حُٔظ٤٘٤خص، اً ٫ ٣وغ حَُٔء ا٫ ػ٠ِ ًظخد ٛـ٤َ ح٧ىر٢ ح

(. ػْ 6819« )حُٜٔطِق ك٢ ح٧ىد حُـَر٢»ُ٘خَٛ حُلخ٢ٗ )حُؼَحم(، ػ٘ٞحٗٚ 
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« ٓؼـْ ٜٓطِلخص ح٧ىد»رخىٍ ٓؼوق ٓٞٓٞػ٢ ٛٞ ٓـي١ ٝٛزٚ )َٜٓ( ُٟٞغ 

(6894)
(261)

 ٝحطزؼٚ رؼيس ٓؼخؿْ أهَٟ ك٢ حُلٕ٘ٞ ٝحُِـش ٝحُز٬ؿش ٓغ ٗوخى 

 ٝرخكؼ٤ٖ آه٣َٖ.

ٝهي كخٍٝ ٓـي١ ٝٛزٚ ٗلٔٚ رخ٫ٗظَحى ٓغ ًخَٓ حُٜٔ٘يّ إ ٣ٔظيًٍخ 

ٓؼـْ »ح٩ؿخرش ػ٠ِ رؼٞ ح٧ٓجِش، رؼي هْٔ ٓ٘ٞحص، ك٢ ػِٜٔٔخ حُٔ٘ظَى 

(، ٌُٖٝ حُ٘ظ٤ـش طٞك٤و٤ش، ؿٔؼض 6898« )حُٜٔطِلخص حُؼَر٤ش ك٢ حُِـش ٝح٧ىد

٩كخ١ش رخُٜٔطِق ر٤ٖ ٜٓطِلخص ػَر٤ش ٝأهَٟ أؿ٘ز٤ش، ٝهَٔ حُٔؼـْ ح

حُؼَر٢، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٔظٌٕٞ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ًٝ٘ض أؿ٣َض طيه٤وخ  

ُٜٔطِلخص حُوٚ ٝحَُٔى ك٤ٚ، كٞؿيطٜخ ه٤ِِش ٫ طًٌَ، كؼٔش ٜٓطِلخص ًؼ٤َس 

ؿخثزش ػ٘ٚ
(266)

. َُٝرٔخ ًخٕ حُٔزذ ػخثيح  ا٠ُ كويحٕ ح٫هظٜخٙ، ٍٝٝف ك٣َن 

ر٤ش ٝحُ٘وي٣ش، اً ٫ ٣ٌل٢ إٔ طـ٤ي حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش، حُؼَٔ، ٝح٫ٗـٔخٍ رخُلًَش ح٧ى

ٝإٔ طظْٔ رخُيأد ػ٠ِ حُزلغ، ٤ٌُٕٞ ٖٓ ًُي طؤ٤ُق ٓؼـ٢ٔ ٝحٛط٬ك٢ 

ٝٓٞٓٞػ٢. ك٤لظخؽ ٌٛح حُظؤ٤ُق أ٠٣خ  ا٠ُ حهظٜخٙ أىم، ػ٠ِ حُظيحهَ ر٤ٖ ٌٛٙ 

حُٔـخ٫ص ٝحُل٠خءحص، ٝا٠ُ طوٚ ُٔيٟ حُظـ٤َ ك٢ ح٫ٓظؼٔخٍ ح٧ىر٢ ٖٓ ه٬ٍ 

ّٕ ٓـخ٫ص حُِـش ٝكيٛخ طٔظِِّ طؤ٤ُلخ  هخٛخ  ػٖ ٓـخ٫ص  حُٜ٘ٞٙ ٗلٜٔخ، ٧

 حُز٬ؿش ٝحُز٤خٕ، أٝ ػٖ ٓـخ٫ص ح٧ىد ٝٗظ٣َظٚ.

ٝأهزَ ًٔخٍ ػ٤ي )َٜٓ( ا٠ُ حُظؤ٤ُق حُٔؼـ٢ٔ ٝحُٜٔطِل٢ ك٢ ًظخرٚ 

(، ٫ٝ ٣يٍ حُؼ٘ٞحٕ ػ٠ِ حُٔلظٟٞ، َُٝرٔخ ًخٕ 6899« )كِٔلش ح٧ىد ٝحُلٖ»

لٚ ا٠ُ ٟٝؼٚ، طِز٤ش ُلخؿخص ٓؼَك٤ش ٝػوخك٤ش ٝٝحهؼ٤ش، اُحء طٞحٟؼخ ، كوي ػٔي ٓئُ

حُو٢ِ حُلخَٛ ك٢ حُٔٔخٍٓش ح٧ىر٤ش ٝحُل٤٘ش حُؼَر٤ش ر٤ٖ ٜٓطِلخص ٝٓلخ٤ْٛ 

٦ٍُحء حُلِٔل٤ش حُظ٢ رلؼض ك٢ ح٥ىحد ٝحُلٕ٘ٞ ٝحُ٘ظ٣َش ػ٘ي ًَ »ًؼ٤َس، كؼَٝ 

ء حُل٬ٓلش ٜٓ٘ٔخ، ٝٛٞ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٓ٘ٚ ري ٖٓ حُظؼ٣َق أ٠٣خ  رزؼٞ آٍحء ٛئ٫

«ٝحُ٘ظ٤٣َٖ، حٓظٌٔخ٫  ُظل٣ََ حٌُظخد، ٍٝرطخ  ُِوخٍة ح٣ٌَُْ
(262)

. 

( ُـزٍٞ ػزي حٍُ٘ٞ )ُز٘خٕ( ك٠لخٟخ  6898« )حُٔؼـْ ح٧ىر٢»ٝهي ًخٕ 

طخ٣ٍو٤خ  أًؼَ ٖٓ حُٔلخُٝظ٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ، ٍٝأٟ ك٤ٚ ٛخكزٚ ًظخرخ  ٓظٞحٟؼخ  )٣وغ ك٢ 

( 919ٓؼـْ ٝٛزٚ ح٧ٍٝ ) ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ، ر٤٘ٔخ رِـض ٛللخص 114

ػ٠ِ ػيى ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُٔلَىحص، ٌٓظل٤خ  »ٛللخص رخُلـْ ٗلٔٚ(، ٝحهظَٜ حُٔؼـْ 

                                                                 
 .1974ػ مكتبة لبناف ػ بيروت « معجـ مصطمحات األدب». وىبو، مجدؼ: 211

ػ « القصة العربية الحديثة والغرب». انظر الثبت الذؼ وضعتو لمصطمحات القصة العربية ممحقا  في ذيل كتابي 211
 .275-264ػ ص ص  1994منشورات اتحد الكتاب العرب ػ دمشق 

 .8-7ػ ص ص  1978ػ الدار العربية لمكتاب ػ ليبيا ػ تونس « فمسفة األدب والفف»يد، كماؿ: . ع212



 ـ 134ـ  

رظؼ٣َلخص ٓٞؿِس، ٓظزؼخ  ٜٓ٘ؾ حُٔؼخؿْ حُٔؤُٞكش ك٢ حُظ٤ٟٞق ٝح٣٩ـخُ، رؼ٤يح  ػٖ 

«ح٩كخٟش ٝحُظؼ٤ٔن حُ٘خثؼ٤ٖ ك٢ حُٔٞٓٞػش حُؼخٓش أٝ حُٔظوٜٜش
(269)

. 

حٍُ٘ٞ أهَ كخثيس ٖٓ ٓخرو٤ٚ، ُـِزش حَُ٘ف حُؼخّ ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ، كبٕ ٓؼـْ ػزي 

 ٨ُُلخظ ػ٠ِ ٓظ٘ٚ، ٓٔخ ٫ ٢َٟ٣ ٍؿزش حُٔظو٤ٜٜٖ.

ٝظَٜ ٓؼـْ ٛـ٤َ ُلٔخى١ ٛٔٞى )طْٞٗ( ٟٖٔ حُؼيى حُوخْٓ ٖٓ 

(. 6899« )ٓؼـْ ٜٓطِلخص حُ٘وي حُلي٣غ»، ٓٔخٙ «ك٤ُٞخص حُـخٓؼش حُظ٤ٔٗٞش»

٫ ٣ِٔي ٖٓ حُٔؼـ٤ٔش، ؿ٤َ أٗٚ »ٍٝأٟ ٓؼ٤ي ػِٕٞ )حُٔـَد( ك٢ ٌٛح حُٔؼـْ 

حٜٓٔخ، ٧ٕ ػيى حُٜٔطِلخص حُظ٢ َٗ٘ص، ه٤ِِش ٖٓ ؿٜش، ٫ٝ طوَؽ ػٖ حُٔـخٍ 

«حُز١ٞ٤٘ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ا٫ أٜٗخ طظْٔ ريهش حُظؼ٣َق ٝح٤ٌُق
(264)

. 

ػْ هطخ ٓؼ٤ي ػِٕٞ هطٞس ك٢ حُظؤ٤ُق حُٔؼـ٢ٔ ٝحُٜٔطِل٢ ك٢ ًظخرٚ 

(6894« )َؿٔشحُٜٔطِلخص ح٧ىر٤ش حُٔؼخَٛس: ػَٝ ٝطوي٣ْ ٝط»
(261)

، ٝأػخى 

ٓؼـْ حُٜٔطِلخص ح٧ىر٤ش حُٔؼخَٛس ـ »١زخػظٚ ك٢ حُؼخّ حُظخ٢ُ طلض ػٕ٘ٞ 

(، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُظزخ٣ٖ ك٢ ػيى حُٜللخص ر٤ٖ 6891« )ػَٝ ٝطوي٣ْ ٝطَؿٔش

حُطزؼظ٤ٖ، َٝٓى ًُي ا٠ُ كـْ حُلَف حُطزخػ٢ ٝح٩هَحؽ حُل٢٘. ٝهي كٟٞ 

خؿْ ح٧ىر٤ش، ٝحُٜٔطِلخص ح٧ىر٤ش حُٔؼـْ ٓويٓش كٍٞ ٟٝؼ٤ش ٟٝٓٞؼش حُٔؼ

حُٔؼخَٛس )ٓظٖ حُٔؼـْ(، َٝٓٔىح  رخُٜٔطِلخص حُؼَر٤ش ـ حُل٤َٔٗش، َٝٓٔىح  آهَ 

 رخُٜٔطِلخص حُل٤َٔٗش ـ حُؼَر٤ش، ٝرز٤ِٞؿَحك٤خ ٓٞؿِس ٨ُىد حُٔؼخَٛ.

ًٝٔخ أَٗٗخ ُيٟ ػَٝ ٓؼـْ ٛٔٞى، كوي ٟٔض ٓويٓش ػِٕٞ ٗظَس ٗوي٣ش 

َ:ػ٠ِ ٓؼخؿْ حُٜٔطِلخص ح٧ىر  ٤ش ك٢ حُؼخُْ حُٔؼخَٛ، كؤٟخف ا٠ُ ٓخ ًً

 «ُ٘خٍٍ ك٤خٍ ٝٓـي١ ٝٛزش « ٓٔخٛٔش ك٢ ىٍحٓش ح٧ُلخظ حُؼَر٤ش ُِ٘وي ح٧ىر٢

 رخُؼَر٤ش(.  6891)

 «(.6811« )ى٤َُ حُطخُذ ا٠ُ حُٜٔطِلخص ح٧ىر٤ش 

 «٫ُٝٝحُي ى٣ٌَٝ، رخ٫ٗظَحى ٓغ طٞىٍٝف « حُٔؼـْ حُٔٞٓٞػ٢ ُؼِّٞ حُِـش

(6892.) 

 «(.6892ُٔخٍى أٗـ٣َخ )« ح٧ىر٢ حُٔؼخَٛ ٓؼـْ حُ٘وي 

                                                                 
دوف ذكر رقـ الصفحة، ألف المعجـ  1979دار العمـ لممالييف ػ بيروت « المعجـ األدبي». عبد النور، جبور: 213

 يضع الرقـ األوؿ صفحة فعمية مف المعجـ، ويترؾ صفحات المقدمة دوف ترقيـ.

دار الكتاب المبناني ػ بيروت « معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة: عرض وتقديـ وترجمة»موش، سعيد: . ع214
 .9ػ ص 1985وسوشبريس ػ الدار البيضاء 

منشورات المكتبة الجامعية ػ الدار « المصطمحات األدبية المعاصرة: عرض وتقديـ وترجمة». عموش، سعيد: 215
 .1984البيضاء ػ 
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 «ٍٕحُٔؼـْ حُؼخ٢ُٔ ُِٜٔطِلخص ح٧ىر٤ش، ُِـٔؼ٤ش حُؼخ٤ُٔش ٨ُىد حُٔوخ »

(6898.) 

 «(.6898ُـ٣َٔخّ )« ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش: ٓؼـْ ٓوظَٜ ُ٘ظ٣َش حُِـش 

ُٔئُلٚ ػزي ح٬ُّٔ « هخّٓٞ حُِٔخ٤ٗخص»أ٠٣خ   6894ٝٛيٍ ك٢ ػخّ 

ش ـ حُل٤َٔٗش، َٝٗٔ ٌٛح حُٜٔ٘ق، ٍرٔخ ٧ٍٝ حُٔٔي١ )طْٞٗ(، رخُِـظ٤ٖ حُؼَر٤

، ٣ظٌَ٘ ًظخرخ  رٌحطٜخ، «ٓويٓش ك٢ ػِْ حُٜٔطِق»َٓس ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُٜٔ٘لخص، 

ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ(. ٝطٜق إٔ َٟٗ ك٢ ٌٛح حُٜٔ٘ق ٗوِش ك٢ حُظؤ٤ُق  11)

حُٔؼـ٢ٔ ٝحُٔٞٓٞػ٢، ٧ٗٚ ٣ظـٚ ا٠ُ حُظوٜٚ، ٓٞحًزش ُِٔ٘خٛؾ حُٔؼَك٤ش 

 لي٣ؼش.ٝحُ٘وي٣ش حُ

ػخُؾ حُٔٔي١ ك٢ ًظزٚ حُؼِّٞ ٜٝٓطِلخطٜخ، ٝأػَحٝ حُو٤٠ش 

ح٫ٛط٬ك٤ش، ٝحُِٔخ٤ٗخص ٝػِْ حُٜٔطِق، ٝح٫ٛط٬ف ٝحُلًَش حٌُحط٤ش، 

َٝٓحطذ حُظـ٣َي ح٫ٛط٬ك٢، ٜٝٓطِق حُؼِْ ٝػِْ ٜٓطِلٚ، ٝحُـٜٞى حُؼَر٤ش 

 ك٢ حُٜٔطِق حُِٔخ٢ٗ، ٝحُوخّٓٞ حُٔوظٚ ٝٗٔخًؿٚ.

ا٠ُ ػَحهش ػِْ حُٜٔطِق ك٢ حُظَحع حُ٘وي١ حُؼَر٢ ٝطل٤ي ٓويٓش حُٔٔي١ 

٤ًٍِس ُظيػ٤ْ حُـٜٞى حُؼَر٤ش ك٢ حُٜٔطِق رؼخٓش، ٝحُٜٔطِق حُِٔخ٢ٗ روخٛش، 

أػَ طُٞع ٓزَ حٓظؼٔخُٚ ك٢ ٜٓطِلخص ًؼ٤َس أٍٝى ً٘لخ  ُٜخ رلٞحٍهٜخ ح٤ٌُِش 

 ٝحُـِث٤ش:

 ح٬ُٗـ٣ٞٔظ٤ي.

 كوٚ حُِـش.

 ػِْ حُِـش.

 ػِْ حُِـش حُلي٣غ.

 ِـش حُؼخّ.ػِْ حُ

 ػِْ حُِـش حُؼخّ حُلي٣غ.

 ػِْ كوٚ حُِـش.

 ػِْ حُِـخص.

 ػِْ حُِـخص حُؼخّ.

 ػِّٞ حُِـش.

 ػِْ حُِٔخٕ.

 ػِْ حُِٔخٕ حُز١َ٘.

 ػِْ حُِٔخٗش.

 حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش حُلي٣ؼش.

 حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش حُٔؼخَٛس.
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 حُ٘ظَ حُِـ١ٞ حُلي٣غ.

 ػِْ حُِـ٣ٞخص حُلي٣غ.

 حُِـ٣ٞخص حُـي٣يس.

 ص.حُِـ٣ٞخ

 ح٤ُ٘ٔ٧ش.

 ح٤ُ٘ٔ٧خص.

 ح٤ُِ٘ٔخص.

حُِٔخ٤ٗخص.
(261)

 

ُٝؼَ ًًَ ٌٛح حُ٘خٛي ٣ٌ٘ق ػٖ هِوِش حُٜٔطِق حُ٘وي١ ٝحُٔؼَك٢ ػٔٞٓخ  

 ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش رظؤػ٤َ حُٔ٘خٛؾ حُـي٣يس.

ٝٗلخ حُظؤ٤ُق حُٔٞٓٞػ٢ ٓ٘ل٠ هخٛخ  ٓغ ٗز٤َ ٍحؿذ )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

ه٤ٜٛٞظٜخ ك٢ أٜٗخ طؼخُؾ  ؿِءحٕ(، ٝطٌٖٔ 6899« )ٓٞٓٞػش حُلٌَ ح٧ىر٢»

ٓلخ٤ْٛ ك٣ٌَش طٌَ٘ ؿَٞٛ ح٧ىد ٝحُلٖ، ٝطَ٘ٔ ه٤ٖٔٔ ٓلٜٞٓخ  أٝ ه٤٠ش ك٣ٌَش، 

ٓؼَ ح٧رٞس، ح٧ٍٝ، ح٧َٓس، ح٫ؿظَحد، حُزوَ، حُظطٍٞ، حُلَد، حُل٣َش، 

 حُوِٞى، ح٤ُ٘طخٕ، حُؼ٘ق، ح٧ك٬ّ، ح٧ٗزخف، حُـْ٘، حُؼيّ، حُويٍ، حُْٞٛ.. حُن.

ٍٝحء طؤ٤ُق ٌٛٙ حُٔٞٓٞػش، كٔذ طؼز٤َ ٍحؿذ ٗلٔٚ،  ًخٕ حُيحكغ ح٧ٓخ٢ٓ

هِٞ حٌُٔظزش حُؼَر٤ش ٖٓ حُيٍحٓخص ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُظ٢ طظ٘خٍٝ حُو٠خ٣خ أٝ 

ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طٌَ٘ حُٔلظٟٞ حُل١ٌَ ٨ُػٔخٍ ح٧ىر٤ش. « حُؼ٤ٔخص»ح٠ُٔخ٤ٖٓ أٝ 

ْ:  ٫ٝكع، إٔ ًَ ٓلخ٤ْٛ ح٧ىد حُؼخ٢ُٔ طظلَع، رط٣َوش أٝ رؤهَٟ، ٖٓ ٌٛٙ حُو٤

حُلن ٝحُو٤َ ٝحُـٔخٍ. ٌُُٝي طزيٝ ح٠ُٔخ٤ٖٓ ح٧ىر٤ش حُٔظؼيىس، ًٝؤٜٗخ ٓٔظٔيس ٖٓ 

٤ٔٗؾ ػ١ٞ٠ ٝحكي، ٣ظٔؼَ ك٢ حُظـَرش ح٩ٗٔخ٤ٗش ٖٓ أؿَ ك٤خس أك٠َ ػ٠ِ ٌٛٙ 

 ح٧ٍٝ ػزَ حُظخ٣ٍن.

ٝهي حٓظٜيف ٖٓ ٌٛٙ حُٔٞٓٞػش ط٤َٓن ٓ٘خٛؾ ح٧ىد حُٔوخٍٕ ٖٓ ه٬ٍ 

كي ػزَ ػٍٜٞ ٓظظخرؼش، ٖٝٓ ه٬ٍ أػٔخٍ أىر٤ش طظزغ حُٔلّٜٞ حُل١ٌَ حُٞح

ٓظ٘ٞػش، ٝك٢ ٓ٘خ١ن ؿـَحك٤ش ٓوظِلش، ٓٔخ ٣ٌٖٔ حُوخٍة ٖٓ طِْٔ ح٧ٓخ٤ُذ 

حُٔوظِلش ُِٔؼخُـش حُل٤٘ش حُظ٢ طظوٌ ٖٓ ح٠ُٕٔٔٞ حُٞحكي ٓخىس أ٤ُٝش ٤ُِٜخؿش 

 ٝحُظ٤ٌَ٘، ٓٔخ ٣لظق آكخهخ  ؿي٣يس ٨ُىد حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔظل٤ي ٖٓ

                                                                 
ػ الدار العربية لمكتاب ػ ليبيا ػ تونس « قاموس المسانيات ػ  مع مقدمة في عمـ المصطمح»لسالـ: . المسدؼ، عبد ا216

 .72ػ ص 1984
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طؼيى حُٔؼخُـخص حُل٤٘ش ُِٔلّٜٞ حُل١ٌَ حُٞحكي، ًُٝي رؤٕ ٤٠٣ق ٓؼخُـخص ٓٔظٔيس 

ٖٓ ٤ٔٗؾ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ٝٓـٔيس ُٔٞهق ح٩ٗٔخٕ حُؼَر٢ ٖٓ ػَٜٙ
(269)

. 

إ ٓٞٓٞػش ٗز٤َ ٍحؿذ ك٣َيس ك٢ رخرٜخ، ٝطل٤ي حُوخٍة حُؼخى١، أٓخ حُ٘وخى 

حُظ٤ٔ٘ن ُٔظٞحطَ حُوٍٞ ٝحُزخكؼٕٞ ٝحُٔظوٜٜٕٞ ك٬ ٣وؼٕٞ ك٤ٜخ ا٫ ػ٠ِ ؿٜي 

 كٍٞ حُٔلخ٤ْٛ ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝح٧ىر٢، ٫ كَم.

ؿ٤َ إٔ حُظؤ٤ُق حُٔؼـ٢ٔ ططٍٞ ك٢ حُظٔؼ٤٘٤خص رخطـخٙ حُظوٜٚ ح٧ىر٢ 

ٝحُ٘وي١، ٌٝٛح ٝحٟق ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ك٢ حُٔؼـ٤ٖٔ ح٣ٌُِٖ أٛيٍٛٔخ َٓٔ 

، ٝحُؼخ٢ٗ «ؼَدٓؼـْ حَُٝحث٤٤ٖ حُ»، ح٧ٍٝ رؼ٘ٞحٕ 6881ٍٝك٢ حُل٤َٜ ػخّ 

، ٓٔخ ٤٘٣َ ا٠ُ ٍٓٞم حُلٖ حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ «ٓؼـْ حُوخٛخص حُؼَر٤خص»

ٍٝحث٤خ  ٍٝٝحث٤ش ٖٓٔ ُْٜ ٍٝح٣ش  6969حُؼَر٢، كوي رِؾ ػيى حَُٝحث٤٤ٖ حُؼَد 

ٓطزٞػش أٝ أًؼَ، ٖٝٓٔ طلُٞ أػٔخُْٜ ٛلش ك٤٘ش ٓوزُٞش، ٝٛٞ طَحع ُحهَ ٣يكغ 

غ ػٖ حٌُحصا٠ُ ٠ٓخػلش حُـٜٞى حُ٘وي٣ش، ٣ٝؼُِ حُزل
(269)

. 

 العالقات بيف الفنوف: -8

أػ٤َص ه٤٠ش حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ ك٢ أٝحهَ حُٔظ٤٘٤خص، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُؼ٬هش 

ر٤ٖ حَُٝح٣ش ٝح٤ُٔ٘ٔخ، ٝحُ٘ؼَ ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ حُـ٤ِٔش، ٝحُ٘ؼَ ٝحُيٍحٓخ ٝحَُٔى. 

ٝرَُ ًُي ٓغ ِٗٝػخص حُظلي٣غ ح٧ىر٢ ٗلٞ حهظَحم حُظوخ٤ُي حُوخثٔش ٌُٜح حُـْ٘ 

« ٗظ٣َش ح٧ٗٞحع ح٧ىر٤ش»ىر٢ أٝ ًحى. ٝػ٘يٓخ طَؿْ كٖٔ ػٕٞ )َٜٓ( ًظخد ح٧

ؿِءحٕ(، ًخٕ حَُٜحع كٍٞ ٗٔذ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش حُٔٔظليػش  6811-6819)

ا٠ُ طوخ٤ُي ح٧ىد حُؼَر٢ هخثٔخ ، ٝػ٘يٓخ ٟٝغ ػل٤ق ر٢ٜٔ٘ ًظخرٚ حَُحثي 

٣غ ك٢ حُلٕ٘ٞ ( ًخٗض كٌَس حُلي681« )  حطـخٛخص حُلٕ٘ٞ حُظ٤ِ٤ٌ٘ش حُٔؼخَٛس»

ٝح٥ىحد كخَٟس ٟٝخؿطش ػ٠ِ حُٞؿيحٕ ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، كظليع ر٢ٜٔ٘ 

ػٖ هٜخثٚ حُلٖ حُلي٣غ رؼخٓش، اً ٣ؼَٔ حُلَٜ ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد، ٝٛخٍ 

، كٜ٘خى كٖ حُ٘ؼَ، ٝكٖ  ّٖ ح٧ى٣ذ ك٘خٗخ ، ٝٛخٍص طٔزن ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ُلظش ك

كظ٘خ إٔ ٓو٤خّ حُظطٍٞ ك٢ ح٧ؿ٘خّ حُوٜش حُو٤َٜس، ٝكٖ حَُٝح٣ش، ٌٌٝٛح، ٫ٝ

ح٧ىر٤ش حٍطٜ٘ض رخُو٤ٔش حُل٤٘ش، كزلغ ٗوخى حُوٜش ػٖ أٍٝ ٍٝح٣ش أٝ هٜش ٣٘طزن 

                                                                 
 .5-4ػ ص ص  1988)جزءاف( ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب « موسوعة الفكر األدبي». راغب، نبيل: 217

موسوعة »حوؿ المصطمح؛ األوؿ ىو . مف المفيد أف نشير إلى جيديف آخريف في تراكـ المعرفة النقدية 218
-1983التي ترجميا عبد الواحد لؤلؤة )العراؽ(، وصدر منيا ثالثة مجمدات في أعواـ « المصطمح النقدؼ

)جدة( عددا  « عالمات»عف المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت. والثاني ىو إصدار مجمة  1984
شكاالتو»خاصا  عف   (.1993و )يوني« المصطمح: قضاياه وا 
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ػ٤ِٜخ ٝٛق حَُٝح٣ش حُل٤٘ش أٝ حُوٜش حُل٤٘ش. ٝؿيص هٜخثٚ حُلٖ حُلي٣غ 

 هٜخثٚ ٨ُؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ٗلٜٔخ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٫طٜخٍ ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد.

ـ٤ش ُيٍحٓش حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ حُـ٤ِٔش ٢ٛ رلغ ُٝؼَ أٍٝ ٓلخُٝش ٜٓ٘

(، اً طؼٔن ك٢ 6819« )حُ٘ؼَ ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ حُـ٤ِٔش»ٗؼ٤ْ ح٤ُخك٢ )٣ٍٞٓش( 

حُٔٞحهق ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٝحَُٝٓخ٤ٔٗش ٝحُلخ٤ُش )٣وٜي حُ٘وي حُلي٣غ حَُحٖٛ(، ػْ ٗوي 

 ٌٛٙ حُٔٞحهق رظـ٢ِ ٍٝف حُؼَٜ حُظ٢ طؼي حُٔئػَ ح٧ًزَ ك٢ ٌٛٙ حُؼ٬هخص:

ٝٓٞحء حهظَرض حُلٕ٘ٞ ٖٓ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ، ٝ حهظِلض، أٝ ٟٝؼض ك٢ ِْٓ »

طؼِٞ ىٍؿخطٚ، أٝ ًخٗض ك٢ ػـِش ىحثَس ر٬ طٞهق.. ٝٓٞحء هَد حُ٘ؼَ ٖٓ حَُْٓ 

أٝ ٖٓ ح٤ُٓٞٔو٠، أٝ ٖٓ ؿ٤َٛٔخ، كبٕ ًُي ًِّٚ ٍٖٛ ظَٝف ١خٍثش ٢ٛ ٍٝف 

حُؼَٜ ٍٝٝكٚ  حُؼَٜ حُٔخثيس، ٌُٖٝ طزو٠ ٍٝحء حُلٕ٘ٞ ٝكيطٜخ ٝحهظ٬كٜخ، ٝكٞم

حُٞحٓطش طِٔي ١ز٤ؼظٜخ حُوخٛش ٝطخ٣ٍوٜخ حُوخٙ، ٢ٛٝ طظلٌْ رٜٔخ، ٝػٖ 

«٣َ١ؤٜخ ك٢ حُل٘خٕ ٝك٢ ػِٔٚ
(268)

. 

ٝطٜخػيص ٝط٤َس حُلٞحٍ حُ٘وي١ كٍٞ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد، 

ّٖ حُلي٣غ أٝ ح٧ىد حُلي٣غ، ٝطزخىٍ حُظؤػ٤َ ر٤ٖ ٓـخ٫طٜخ حُظ٢  ١ٝز٤ؼش حُل

ٍٞ حُؼ٢ِٔ حُٜخثَ، ٌٝٛح ؿ٢ِ ك٢ ًظخر٢ ػ٢ِ حُ٘ٞى طٔخٍػض رل٠َ حُظط

« حُيحىحث٤ش ر٤ٖ ح٧ْٓ ٝح٤ُّٞ»(، 6896ٝ« )ح١٧َٝكش حُل٘طخ٣ُش»)حُؼَحم( 

( ٝهي كلِض حُ٘ٔخًؽ ح٧ىر٤ش حُٔؼَٟٝش رظيحهَ حُظوخٗخص حُظ٢ ط٘ظ٢ٔ ٧ًؼَ 6892)

 ٖٓ كٖ، حَُْٓ، ح٤ُٓٞٔو٠، حُ٘لض، حُِهَكش، حُو٢ حُؼَر٢، حَُٔى، ٫ٝ ٣ظٔغ

حُٔـخٍ ُؼَٝ ٓؼَ ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ حُظ٢ طٔظِِّ ٤ٗلَحص هخٛش ُوَحءطٜخ، كظَٜص 

ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص هٜخثي ط٤ِ٤ٌ٘ش أٝ ٣ٍٞٛش )طٔظويّ حٍُٜٞ حُلٞطٞؿَحك٤ش ك٢ 

ط٤ٌِٜ٘خ، أٝ ط٘ٞع ٍْٓ حُو٤ٜيس رؤٌٗخٍ ٓوظِلش، ٓؼِٔخ ظَٜص ٜٗٞٙ ه٤ٜٜش 

ٜ٘ي٣ش ٝحُؼَٝ َٝٓى٣ش طٔظؼَٔ طوخٗخص ح٤ُٔ٘ٔخ ٓؼَ حُظ٤ُٞق ٝحُظوط٤غ ٝحُٔ

 حُ٘خَٓ ٝح٫ٗظوخٍ حُظي٣ٍـ٢ ٝحُظو٣َذ ٝحُظزؼ٤ي.. حُن.

ٝٗٔخ ٌٛٙ حُلٌَس ططٍٞ حُ٘وي حُل٢٘ حُوخٙ رلٕ٘ٞ ح٧ىحء ٌُِِٔش، ٓؼَ حَُٔٔف 

ٝح٤ُٔ٘ٔخ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ك٢ٜ كٕ٘ٞ طٔظ٘ي ا٠ُ ٜٗٞٙ، ٝهي ٜٗيص 

ٝٗ٘طض  حُٔخكش حُؼوخك٤ش حُـَر٤ش ٗوخٗخص ٝحٓؼش كٍٞ ُِٓ٘ش حٌُِٔشك٤خُلٕ٘ٞ،

حطـخٛخص حُلٖ حُظ٢ِ٤ٌ٘ حُلَٝك٢، أ١ حٓظويحّ حُلَف حُؼَر٢ ك٢ ر٘خء حُِٞكش، 

ٝٛخٍص حُلٕ٘ٞ ٝح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش طظزخىٍ حُظوخٗخص ٝحُؼ٘خَٛ حُظؼز٣َ٤ش، ػْ رخىٍ 

هٜخٕٛٞ ا٠ُ طؼ٣ِِ حٗظـخُْٜ ػ٠ِ هٜخثٚ حُِـش حُ٘ؼ٣َش ٝحُِٞحُّ حُيٍح٤ٓش، 
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ٝ حُظٔـ٢ِ٤، ا٠ُ حٓظويحّ طوخٗخص حَُٔى َٝٓٔك٤ٕٞ ٖٓ ؿٔخػش حَُٔٔف حُٞػخثو٢ أ

حُظخ٣ٍو٢ ٝح٧ىر٢ رلٌْ ١ز٤ؼش حُٞػ٤وش حٌُٔظٞرش، ٓٔخ أٗخػٚ ر٤ظَ كخ٣ْ، ٖٝٓ ٓخٍ 

ػ٠ِ ىٍرٚ ك٢ حَُٔٔف حُؼَر٢ ح٣ٌُٖ ٝٓؼٞح حٓظويحّ حُٔوخ١غ حَُٝحث٤ش أٝ حُؼزخٍحص 

ػ٢ حُٞٛل٤ش ك٢ ط٤ًَذ حُٜٔ٘ي٣ش، كٞحًذ حُ٘وي ٌٛٙ حُظطٍٞحص حُل٤٘ش، حُظ٢ طٔظي

ٜٗخؿ٤خص كي٣ؼش ٝكٌَح  ٗوي٣خ  ؿي٣يح ، ٝٓؼَ ٌٛٙ حُظطٍٞحص ك٢ حُ٘وي ؿ٬ٍ حُؼ١َ٘ 

( ح١ٌُ ر٠٘ ٗويٙ، ٓؼَ ٗوخى 6894« )حَُٔٔف أرٞ حُلٕ٘ٞ»)َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

ًؼ٣َ٤ٖ أٓؼخٍ رٜخء ١خَٛ ٤َٔٓٝ َٓكخٕ ٝكئحى ىٝحٍس ٣ٍٝخٝ ػٜٔض، ػ٠ِ 

ُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد ك٢ حُ٘وي ٍإ٣ش حُ٘ٚ ٝأٌٗخٍ طـ٤ٔيٙ. كزيأ ٗوخٕ حُؼ٬هخص ر٤ٖ ح

ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ رخَُٔٔف ٝح٧ىد ػْ حٗظوَ ا٠ُ حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ ٝحُلٕ٘ٞ 

 ح٧هَٟ.

ُوي أكَُص حُليحػش، ك٢ ٓخ أكَُص، ٓخ ٠ٔٔ٣ ح٥ٕ رو٤٠ش ح٫طٜخٍ 

ٝح٫ٗلٜخٍ ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ رظؤػ٤َ ططٍٞ حُؼوخكش ٝحُؼِّٞ ٖٓ ؿٜش، ٝططٍٞ ٝٓخثَ 

َٟ، كٜخٍ ُؼ٬هش ح٧ىد رخُلٕ٘ٞ ح٧هَٟ ح٫طٜخٍ رخُـٔخ٤َٛ ٖٓ ؿٜش أه

ٓؼ٬٠ص ٓظؼيىس طظؼِن رُِٔ٘ش حٌُِٔش أٓخٓخ  ك٢ ح٧ىد ٝحُلٖ، ُٝؼَ ػ٬هش ح٧ىد 

 رخَُٔٔف طٟٞق رؼٞ ؿٞحٗذ ٌٛٙ حُٔؼ٬٠ص.

أٗ٘خ ٬ٗكع إٔ ٓلخ٤ْٛ ًؼ٤َس هي ططٍٞص ك٢ ػ٬هش حَُٔٔف رخ٧ىد، ا٫ إٔ 

ح٧ٓخّ ك٢ ح٧ىد ٝحَُٔٔف، ٝإٔ  ػٔش كو٤وش ٓخ طِحٍ ٍحٓوش، ٢ٛٝ إٔ حٌُِٔش ٢ٛ

حُلؼَ أٓخّ ٤ٔٗؾ حَُٔٔك٤ش، ٓؼِٔخ ٛٞ أٓخّ ٤ٔٗؾ حُلٕ٘ٞ حَُٔى٣ش ح٧هَٟ 

ًخُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ك٬كظ٘خ حٓظلخىس حَُٝح٣ش ٝحُوٜش ٖٓ ح٩ٌٓخٗخص حُل٤٘ش ٝحُظو٤٘ش 

َُِٔٔف، كظ٠ إٔ ًظخرخ  َٓٔك٤٤ٖ ٍحٓو٤ٖ ٓؼَ طٞك٤ن حُل٤ٌْ هي ًظذ ك٢ ٓطِغ 

(، أٓخ طو٢ٜ أٌٗخٍ 6814«)ر٘ي حُوِن»٢ٛ « َٓٔٝح٣ش»ٔخٙ حُٔظ٤٘خص ٓخ ٓ

ح٫طٜخٍ ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ حُو٤ٜٜش ٝحَُٔٔك٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ك٢ٜ أًؼَ 

ٖٓ إٔ طل٠ٜ، ٍٝرٔخ ًخٕ ٤ٗٞع حُوٜٚ ٝحَُٝح٣خص حُظ٢ طلَٔ ػ٘ٞحٕ 

ٓل٤يس ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ًٔخ ػ٘ي كخٍّ ٍٍُُٝ ٝكخَٟ حُؼِح١ٝ « كٞح٣ٍخص»

 حٕ، ٝدمحم ُكِحف ٝٓللٞظ أ٣ٞد ٝػِ حُي٣ٖ حُٔي٢ٗ ٝؿ٤َْٛ.ٝؿٔخٍ أرٞ كٔي

ػيىح  هخٛخ  ػٖ حُٟٔٞٞع « كٍٜٞ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢»ػْ أٛيٍص ٓـِش 

( حٓظـخرش ا٠ُ ك٠ٍٞ ٌٛٙ حُو٤٠ش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ 6891« )ح٧ىد ٝحُلٕ٘ٞ»

حُلي٣غ ٓٔخ ٣ظطِذ ٓٞحؿٜش أٓجِظٜخ حُٔظ٘خرٌش حُظ٢ ػِحٛخ ػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ ك٢ 

ظخك٤ش حُٔـِش ا٠ُ طؼو٤ي حُظخَٛس حُِـ٣ٞش، ػ٠ِ إٔ ٌٛٙ حُظخَٛس طـخُٝ حُيحثَس حكظ

ح٩ٗٔخ٤ٗش ٫ٝ طوظَٜ ػ٤ِٜخ، كخ٩ٗٔخٕ ٣ظٌِْ حُِـش، ٌُٖٝ حُِـش طؼْ حٌُٕٞ ػ٠ِ 

أٗلخء َٟٝٝد ٓوظِلش. كبًح ًخٗض حُِـش ك٢ ؿَٞٛٛخ أىحس ط٤َٛٞ ٝطٞحَٛ ٖٓ 

ؼَف، ٧ٜٗخ طظوٌ ـ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ أؿَ حُلْٜ ٝحُظلخْٛ، أٝ ٖٓ أؿَ حُٔؼَكش ٝحُظ

حُظؼ٤ٖ ـ ٝٓخث٢ ٓوظِلش، ٝطظٌَ٘ ك٢ ٓلَىحص ٝأر٤٘ش ٓوظِلش ًٌُي. ٖٝٓ ػْ ط٘لَ 
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حُِـش رٔخ ٢ٛ ؿَٞٛ ا٠ُ ٓـٔٞػش ٫ طٌخى طل٠ٜ ٖٓ حُِـخص ح٤ٓ٬ٌُش ٖٓ ؿٜش، 

«ٝحُِـخص ؿ٤َ ح٤ٓ٬ٌُش ٖٓ ؿٜش أهَٟ
(221)

. 

ٕ٘ٞ ٝح٥ىحد طٌٖٔ ك٢ ر٤٘ٔخ ٝؿي حُٔلٍَ إٔ ٓٞحؿٜش أٓجِش حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُل

كخُ٘ٞحٛي حُٔيٝٗش حُو٤ِِش ٗٔز٤خ ، حُظ٢ هِلٜخ ُ٘خ حُظخ٣ٍن، »، «حُلٖ»حُظزخّ ٜٓطِق 

طئًي إٔ حُٔلّٜٞ حُٔٞكي ٝحُٔليى ٌُٜح حُٜٔطِق ًخٕ ؿخثزخ  أٝ ًخٕ ٠ٓطَرخ . ٝٓغ 

ًُي كبٕ حُٜٔظ٤ٖٔ رخُلٖ ُْ ٣ٌلٞح ٌٓ٘ حُويّ كظ٠ ح٤ُّٞ ػٖ ح٬ٌُّ ػٖ حُلٕ٘ٞ 

«ٝػٖ ٓلخُٝش ط٤ٜ٘لٜخحُٔوظِلش، 
(226)

. ُوي ْٟ ٌٛح حُؼيى حُوخٙ أرلخػخ  ٓظَؿٔش 

حُؼ٬هخص حُٜٔ٘ـ٤ش ر٤ٖ ح٧ىد ٝحُلٕ٘ٞ »، ٝ«ط٤ٜ٘ق حُلٕ٘ٞ»ٝٓئُلش، ط٘خُٝض: 

ؿٔخ٤ُخص حُِٕٞ ك٢  »، ٝ«حُظ٣َٜٞ ٝحُ٘ؼَ ح٩ٗـ١ِ٤ِ حُلي٣غ»، ٝ«ح٧هَٟ

خع حُل١ٞ٤ ح٣٩و»، ٝ«ٗخػ٣َش ح٧ُٞحٕ ػ٘ي حَٓة حُو٤ْ»، ٝ«حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش

طؼيى »، ٝ«َٛ ٛ٘خى ىٍٝ ُِلٕ٘ٞ ك٢ ٍأد كـٞس حُظوِق»، ٝ«ٝٗزٞ ح٩ريحع

ٗٞٓظخًٞك٤ظٖ »، ٝ«ر٤ٖ ح٧ىد ٝح٤ُٓٞٔو٠»، ٝ«حُظ٣ٜٞض ك٢ ح٤ُٓٞٔو٠

٫ٝ ٣ول٠ إٔ ٓؼَ ٌٛٙ «. كٖ حُزخ٤ُٚ ٝح٧ىد»، ٝ«ٝحُظَؿٔش ح٧ٝرَح٤ُش: ح٧ٗق

هخص ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ ح٫طـخٛخص حُ٘ظ٣َش حُظطز٤و٤ش طٔخػي ػ٠ِ كْٜ أك٠َ ُِؼ٬

ٝح٥ىحد. ُٝؼِ٘خ ٤َ٘ٗ طخ٤ُخ  ا٠ُ ػ٬هش حَُٝح٣ش رخُلٕ٘ٞ حُظ٤ِ٤ٌ٘ش ًٗٔٞؿخ   ػخ٤ٗخ  

 ُ٘وخٕ ٌٛٙ حُؼ٬هخص ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ.

« حُِٞكش ٝحَُٝح٣ش»ػَرض ٢ٓ ٓظلَ )حُؼَحم( ًظخد ؿ٤ل١َ ٤ٍِٓ 

(6899)
(222)

ح٥ىحد ًؼ٤َح  ، ٢٠٣ٝء ٌٛح حٌُظخد ه٤٠ش حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ ٝ

ٝهزَ حُيهٍٞ ك٢ ٟٓٞٞع حٌُظخد، أ٤َٗ إٔ ك٘خ٤ٖٗ ػَد ًؼَ هي ٓخٍٓٞح حٌُظخرش 

أٝ حٌُظخرش حُٞؿيح٤ٗش حُظ٢ طوظَد ٖٓ ٌَٗ حَُٝح٣ش ٝحَُٔى ًَك٤ن َٗف 

)ُز٘خٕ(
(229)

ٝكٖٔ ٤ِٓٔخٕ )َٜٓ(. أٓخ حَُٝحث٤ٕٞ ح٣ٌُٖ حٓظ٘يٝح ا٠ُ حُلٖ أٝ  

رَح٤ْٛ ؿزَح ٝٓلَ ه٤ِلش ٝٓلٔٞى حُِٞكش ك٢ ٍٝح٣خطْٜ ٝهْٜٜٜ كوِش ًـزَح ا

ى٣خد، كظ٠ إٔ ٍٝحث٤٤ٖ ٝهٜخ٤ٖٛ ؿؼِٞح أرطخُْٜ ك٘خ٤ٖٗ ٍٝٓخ٤ٖٓ، ٌُٖٝ 

ٍٝح٣خطْٜ ٝهْٜٜٜ طلظوَ ا٠ُ ٓ٘ظٍٞ حُلٖ ك٢ ر٤٘ظٜخ )أػ٢٘ حُلٖ ح١ٌُ ٣ٔخٍٓٚ 

رطَ حَُٝح٣ش أٝ حُوٜش(. ػْ ٫ ٣ـي حُٔظظزؼٕٞ رؼي ًُي ٍإ٣ش حُِٞكش أٝ حُؼَٔ حُل٢٘ 

( ُٔلٔٞى 6819« )حُظ٬ٍ ك٢ حُـخٗذ ح٥هَ»، ًٌَٝٗ ٓؼخ٫  ٌُُي ك٢ حُٞػ٢ رخُلٖ
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( ُـزَح ارَح٤ْٛ ؿزَح ك٢ٜ كخكِش رخُلي٣غ ػٖ 6818« )حُٔل٤٘ش»ى٣خد. أٓخ ٍٝح٣ش 

 حُلٖ ٝحُظٔخػ٤َ ٝحُِٞكخص، ٌُٜٝ٘خ أ٠٣خ  ٫ طٌَ٘ ٓلٍٞح  أٓخ٤ٓخ  ك٢ ر٘خء حَُٝح٣ش.

ٖ: أٓخ ٌٛح حٌُظخد كٜٞ ٓلخُٝش ٌُ٘ق حُظٞحَٛ ٝحُظ٘خظ َ ر٤ٖ ٣ٌٖٛ حُل٤٘

حُِٞكش ٝحَُٝح٣ش، ٖٓ ه٬ٍ ٓظخرؼش ٓـٔٞػش ٍٝح٣خص ط٠ٔ٘ض ٓظٜٞٗخ رلؼخ  ٜٓٔزخ  

ػٖ أػٔخٍ ك٤٘ش ٤َٜٗس، رَ إ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ طٌَ٘ أٓخٓخ  َُِإ٣ش رل٤غ ٣ـيٝ ٓويحٍ 

حُٞػ٢ رخُؼَٔ حُل٢ّ٘ ُّذ حَُٝح٣ش ٓٔخ ٣ٔخػي ػ٠ِ اٟلخء رؼي آهَ ُِ٘و٤ٜش ىحهَ 

ًٔخ طوٍٞ « كخَُٝحث٢ رؼي ٌٛح ٣َ٣يٗخ إٔ َٟٗ»خ٣خ أػٔخهٜخ، ح٣َُٝش ٌُِ٘ق ػٖ هل

 كَؿ٤٘٤خ ُٝٝق، ٝػزَ ٌٛح حُظٞحَٛ ٓغ حُلّٖ ٣ٌَ٘ حٌُخطذ ٍإ٣ظٚ حُوخٛش.

٫ٝ ٣ظٔغ حُٔوخّ ُؼَٝ ٌٛح حٌُظخد ٝٓخ كٞحٙ ٖٓ ه٠خ٣خ، ٌُٝ٘ٚ، ػ٠ِ 

حُؼّٔٞ، ًٗٔٞؽ ٗوي١ ٓيٖٛ ك٢ اٟخءس حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ ٝح٧ىد، ٣٘لغ ًؼ٤َح  

ك٢ طط٣َٞ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢، ٝط٤ٓٞغ حُؼوخكش حُل٤٘ش، ٝاػَحء طـَرش حُ٘وي ٗلٞ 

 حطـخٛخطٚ حُـي٣يس.

 أبحاث نظرية األدب ونظرية القصة والرواية بعد ذلؾ: -9
 أسئمة فهـ القصة: -9-1

 Frank O’connorػ٘يٓخ طَؿْ ٓلٔٞى حَُر٤ؼ٢ )َٜٓ( ًظخد كَحٗي أًٍٝٞٗٞ 

 The Lonely Voice( »6812وٜش حُو٤َٜس حُٜٞص حُٔ٘لَى: ٓوخ٫ص ك٢ حُ»

( ًخٕ ٣وٜي ا٠ُ ٓٞحؿٜش أٓجِش كْٜ حُوٜش، 6818ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

ًٝخٕ ٣٘ظَ ك٢ طؼ٣َلٜخ، ٝك٢ ١ز٤ؼظٜخ ٝك٢ ػ٘خَٛٛخ حَُث٤ٔش، ٝك٢ ٓخ ٤ٔ٣ِ ٌٛح 

َّٕ حَُر٤ؼ٢ أٍحى إٔ ٣طَف ػ٠ِ حُظل٤ٌَ  ح٬ٌُّ أٝ ٌٛٙ حُِـش ٣ٝـؼِٜخ هٜش أ١ أ

ر٠ؼش ٗظخثؾ ػخٓش ػٖ طخ٣ٍن حُوٜش حُو٤َٜس. أ١ ٗٞع ٖٓ حُلْٜ »حُؼَر٢ ح٧ىر٢ 

«٢ٛ؟ ٝح٫طـخٙ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ طؤهٌٙ
(224)

. ٝط٤ِٔص ٌٛٙ حُٔلخُٝش ك٢ كْٜ حُوٜش، 

ّٕ ٓئُق حٌُظخد ٣ؼخ٣ٖ ٗظَطٚ ا٠ُ كٖ  ٍٝرٔخ طٌٖٔ أ٤ٔٛظٜخ ك٢ ٌٛح ح٧َٓ رخٌُحص، رؤ

٢ طخ٣ٍن ح٧ىد حُلي٣غ، حُوٜش ٖٓ ه٬ٍ طٔل٤ٜٚ ٧ػٔخٍ رؼٞ أك٠َ ًظخرٜخ ك

 :ْ ؿ٤ْٔ »ٝ« ٍٝى٣خٍى ًزِ٘ؾ»ٝ« ط٤ٌ٘ٞف»ٝ« ٓٞرخٓخٕ»ٝ« طَؿ٤٘ق»ٝٛ

« حٍٗٔض ٛٔ٘ـٞح١»ٝ« ى. ٛـ. ٍُٞحْٗ»ٝ« ًخػ٣َٖ ٓخٗٔل٤ِي»ٝ« ؿ٣ْٞ

ّٕ ٌٛح حٌُظخد ٓخٍّ طؤػ٤َح  ًز٤َح  ك٢ حُ٘ـَ «. ٓخ١ٍ ٫كٖ»ٝ« ًٞرخٍى»ٝ ٝأػظوي أ

ٔخ كٌَس حٌُخطذ حُظ٢ طوٍٞ إ حُوٜش حُ٘وي١ حُوخٙ رٌظخرش حُوٜش حُو٤َٜس، ٫ٝ ٤ٓ

حُو٤َٜس ٢ٛ طؼز٤َ ػٖ ؿٔخػش ٓـٍٔٞس أٝ حُظ٤ًٞي ػ٠ِ حُؼ٘خَٛ حَُث٤ٔش ك٢ 

                                                                 
)ترجمة محمود الربيعي( ػ وزارة الثقافة ػ سمسمة « يرةالصوت المنفرد: مقاالت في القصة القص». اوكونور، فرانؾ: 224

 .179ػ ص1969المكتبة العربية ػ القاىرة 



 ـ 142ـ  

ٝإٔ حُلَم ر٤ٖ حَُٝح٣ش »حُوٜش ٢ٛٝ: حُؼَٝ ٝحُ٘لٞ ٝحُؼَٜ٘ حَُٔٔك٢، 

ٝحُوٜش حُو٤َٜس أٓخٓخ  ٤ُْ كَهخ  ك٢ حُطٍٞ. اٗٚ كَم ر٤ٖ حُوٜٚ حُوخُٚ 

«ٝحُوٜٚ حُظطز٤و٢
(221)

. 

ؼزض أٓجِش كْٜ حُوٜش، ١ٝخُض ك٢ ٍكخرظٜخ ح٧ٓجِش كٍٞ ٗظ٣َش حُوٜش، ٝط٘

 Frankٌٝٛح ٓخ كؼِٚ ٓؼَرخٕ آهَحٕ رظَؿٔظٜٔخ ٌُظخد كَحٗي ًَٓٞى 

Kermod«ٝظَٜص  6811« )ح٩كٔخّ رخُٜ٘خ٣ش: ىٍحٓخص ك٢ ٗظ٣َش حُوٜش

ػ٠ِ حُؼ٬هش ر٤ٖ »(، ٝػٔي ك٤ٚ ٓئُلٚ ا٠ُ ح٬ٌُّ 6898طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

إ٣خ ٝحُو٤خٍ حُو٢ٜٜ ػ٘ي ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٣ُٞي ٝ ٣ٔٞص ك٢ ح٢ُٓٞ. اٗٚ حَُ

ٟٓٞٞع ٝحٓغ، ٧ٕ أىحس حُظـ٤٤َ ٢ٛ ه٤خٍ ح٩ٗٔخٕ، كٜٞ ٫ ٣ـ٤َ حُؼويس حُٔـ٣َش 

«كلٔذ، رَ ٣ـ٤َ ر٤٘ش حُِٖٓ ٝحُؼخُْ أ٠٣خ  
(221)

. ٝهي أػخٍ حٌُظخد رخطٔخع ٝٗلخً 

: حُٜ٘خ٣ش، حُوٜٚ حُو٤خ٢ُ، ر٤َٜس ًؼ٤َح  ٖٓ ح٧ٓجِش ح٧ٓخ٤ٓش كٍٞ ٗظ٣َش حُوٜش

حُؼخُْ ر٬ ريح٣ش أٝ ٜٗخ٣ش، حَُإٟ حُلي٣ؼش، حُوٜٚ ح٧ىر٢ ٝ حُٞحهغ، حُلزْ 

 ح٩ٗلَحى١.

، ٝٛٞ «ًظخد حُؼَر٢»٣ٝظزيٟ طؤػ٤َ ٌٛح حُلْٜ ك٢ ٗوخى حُوٜش ك٢ اهيحّ 

حٌُظخد ح٧ًؼَ حٗظ٘خٍح  ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢، ػ٠ِ طو٤ٜٚ حُوٜش حُؼَر٤ش رخٛظٔخٓٚ 

خٕ ػزخّ، ٝٛٞ أكي ٤ٗٞم حُ٘وي حُؼَر٢ ٝٛخكذ ٝحكي ٖٓ حٌُظذ ٝط٤ٌِق اكٔ

ح٣َُخى٣ش ػٖ حُوٜش ك٢ حُ٘وي ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، رٟٞغ ٓويٓش حٌُظخد حًٌٍُٔٞ 

(، ٝهي ٌٗخ ػزخّ )كِٔط٤ٖ( ك٢ ىٍحٓظٚ 6898« )حُوٜش حُؼَر٤ش: أؿ٤خٍ ٝآكخم»

 :ٚ ٣ق ٗخَٓ ٌُٜٝح ًخٕ حٍُٞٛٞ ا٠ُ طؼَ»اٌٗخ٤ُش حُظؼ٣َق، ُٟٝٞ ػ٘ٚ روُٞ

ُِوٜش حُو٤َٜس اػَ ٓلخُٝش ؿ٤َ ًحص ؿيٟٝ، ٓؼِٔخ إٔ كَٜ ح٧ٌٗخٍ حُ٘خؿٔش 

ٜٓ٘خ ٣لٞص ًَ ٓلخُٝش. كوي أػزظض ح٣٧خّ إٔ ٌٛح حُِٕٞ ح٧ىر٢ ك٢ ططٍٞ ٓٔظَٔ، 

ٝإٔ أٌٗخُٚ طظؼيى ٝطظٌخػَ ًِٔخ حهظِلض حُظـَرش، أٝ طـ٤َص ُح٣ٝش حُظ٤ًَِ ػ٘ي 

ؼ٤َس ُِوٜش حُو٤َٜس ك٤ِْ ًُي ا٫ ى٤َُ ًخطذ ىٕٝ آهَ. كبًح ٝؿيٗخ طؼ٣َلخص ً

ػ٠ِ إٔ ًَ طؼ٣َق ٓخرن ًخٕ هخَٛح  ٖٓ اكيٟ حُِٝح٣خ، ٖٝٓ ػْ ك٬ ٗٔظزؼي أٗٚ 

ًخٕ ٬ِ٠ٓ  ُٖٔ كخٍٝ ٖٓ حٌُظخد حُ٘خٗج٤ٖ إٔ ٣ِظِّ رٚ، أٝ ٢٘ٔ٣ ػ٠ِ 

«ٛي٣ٚ
(229)

. 

                                                                 
 .22. المصدر نفسو ص225
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ػْ ططٍٞص ػ٤ِٔخص كْٜ حُوٜش رخطـخٙ ٗظ٣َظٜخ رظؤػ٤َ حُٜ٘خؿ٤خص حُلي٣ؼش ُ٘وي 

ٓيهَ ا٠ُ ٗظ٣َش »ٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝظَٜ ًُي ؿ٤ِخ  ك٢ حٌُظخد ح٥ٗق حًٌَُ حُو

( ٤َُٔٔ حَُُٔٝه٢ ٝؿ٤َٔ ٗخًَ)طْٞٗ(، ًٝخٗض طَؿٔش ًظخد 6891« )حُوٜش

 Elements of Fiction( »6891ػ٘خَٛ حُوٜش » Robert Scholesٍٝرَص ُِٗٞ 

حُزلغ ك٢  ( ٖٓ حُؼ٬ٓخص حُلخٍهش ك٢ طيػ6899ْ٤ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

٣ؼخُؾ ح٧ٓخ٤ٓخص ري٫  ٖٓ حُظل٤ٔ٘خص ك٬ ٣ويّ أٗٔخهخ  ٓؼويس »ٗظ٣َش حُوٜش، ٧ٗٚ 

ٖٓ حُظ٤ٜ٘لخص، أٝ ٓؼـٔخ  ٗوي٣خ  ٓل٬ٜ ، رَ رؼ٠خ  ٖٓ ح٧ىٝحص حُٔل٤ٜٓٞش ُظل٤َِ 

«حُوٜش ٝطل٤َٔٛخ
(229)

، ٣ٝويّ حُؤْ ح٧ٍٝ ٖٓ حٌُظخد ح١ٌُ ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ 

ش حُوٜش: حُو٤خٍ ٝحُٞحهغ ٝحُلو٤وش، حُظـَرش ، ؿخُز٤ش ٌٓٞٗخص ٗظ٣َ«حُؼ٘خَٛ»

ٝحُظل٤َِ، ٤١ق حُوٜش، ح٧ٌٗخٍ ٝحُ٘ٔخًؽ حُو٤ٜٜش، حُلزٌش، حُ٘و٤ٜش، 

ْ: حُٔـخٍٝس ٝحُظٌَحٍ ك٢ ر٤٘ش  حُٔؼ٠٘، ٝؿٜش حُ٘ظَ، حُٔ٘ظٍٞ ٝحُِـش، حُظ٤ٜٔ

 حُوٜش.

٫ٝ ٣ول٠ إٔ كًَش حُظؼ٣َذ ػٖ ًظخرش حُوٜش حُو٤َٜس ُْ طظٞهق ٓٔخ ٣ئًي 

حُٔٔظَٔس ُلْٜ كٌَطٜخ ١ٝز٤ؼظٜخ ٝأٓخ٤ُزٜخ، ٝأ٤َٗ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ا٠ُ  حُلخؿش

«  Short Story Writingًظخرش حُوٜش حُو٤َٜس»ًظخر٤ٖ ٣ِ٤ٖٔٓ ك٢ رخرٜٔخ ٛٔخ 

 .Wilson R( ُٔئُلٚ ُٖٝٔ ػ٢ٍِِٗٞ 6882)ظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

Thornley  ك٢ اٟخءس ٓلّٜٞ ، ٟٝغ حُظَؿٔش ٓخٗغ كٔخى حُـ٢ٜ٘ )حُٔؼٞى٣ش( آٜخٓخ

حُوٜش ١َٝحثن ًظخرظٜخ حُظ٢ ططٍٞص ًؼ٤َح  رظؤػ٤َ ١ز٤ؼش حُل٤خس حُٔؼخَٛس ٝأٗـخٍ 

ٝهي ػِح ٌٛح حُٟٞغ، رَأ٣ٚ، ا٠ُ »ح٩ٗٔخٕ حُٔؼخَٛ رخُظِلِس ٝح٤ُٔ٘ٔخ ٝؿ٤َٛخ، 

ٗخىص رٌظخرش  Minimalismكًَش رَُص ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ٤ٔٓض حُليّ ح٧ى٠ٗ 

٫ ٗي إٔ حُوٜش حُو٤َٜس ٢ٛ ه٤َ ططز٤ن ٌُٜح ٓوظَٜس ُل٤خس ٓوظَٜس. ٝ

«حُٔزيأ
(228)

. 

ًًَٝ حُـ٢ٜ٘ أٓزخرخ  أؿَطٚ رظؼ٣َذ حٌُظخد طِظْ ؿ٤ٔؼٜخ كٍٞ حُظؼ٣َق 

رظـَرش حٌُظخرش حُو٤ٜٜش ٖٓ ه٬ٍ هزَس ٣ٞ١ِش ُٜخ ُٝظي٣ٍٜٔخ ك٢ ح٣٫ُٞخص 

 حُٔظليس، أٓخ ح٧ٓزخد ك٢ٜ:

 ٜ٤َس ٍؿْ ٍٝحؽ ٓٞهٜخ هِٞ حُٔخكش ٖٓ ى٤َُ ٣ٔخػي ػ٠ِ ًظخرش حُوٜش حُو

ًٝؼَس ٓخ ٣َ٘٘ ك٢ حُٔـ٬ص ٝحُٜلق ٖٓ هٜٚ ٣٘وٜٜخ حٌُؼ٤َ ٓٔخ ٣ظؼِن 

 رٌٔٞٗخص حُوٜش حُظ٢ ٣٘زـ٢ َٓحػخطٜخ.

  رٔخ١ش حٌُظخد ٟٝٝٞف ٜٓ٘ـٚ ٤ُٞٔٗٝش ٓؼخُـظٚ ٓغ حُظ٤ًَِ حُ٘ي٣ي ػ٠ِ

                                                                 
 .9ػ ص 1988)ترجمة محمود منقذ الياشمي( ػ دار طالس ػ دمشق « عناصر القصة». شولز، روبرت: 228
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 ح٧ٓؼِش ٝحُظل٤َِ حُٜٔخكذ ُؼيى ٖٓ حُلوَحص حُو٤ٜٜش حُظ٢ ػَٟٜخ.

 د حُط٣ِٞش ك٢ طي٣ٍْ حُوٜش حُو٤َٜس.هزَس ٓئُق حٌُظخ 

 .حكظٞحء حٌُظخد ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ ٓظٌخَٓ ٩ٗظخؽ حُوٜش طوط٤طخ  ًٝظخرش َٝٓحؿؼش 

  حٗظٔخٍ حٌُظخد ػ٠ِ ػ٬ع هٜٚ ؿَٟ طل٤ِِٜخ كوَس كوَس ٖٓ ك٤غ أِٓٞد

ٝطو٤٘خص ًظخرش حُوٜش حُو٤َٜس
(291)

. 

« On Writing the Short Storyًظخرش حُوٜش حُو٤َٜس »ٝحٌُظخد حُؼخ٢ٗ 

 ، ٝهخّ رظَؿٔظHallie Burnettٚ( ُٜخ٢ُ رَٗض 6881)ظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

، ٣ٝؼُِ «ًظخد ح٬ٍُٜ»أكٔي ػَٔ ٗخ٤ٖٛ )كِٔط٤ٖ(، َٝٗ٘ ك٢ حٌُظخد حُٔ٘ظَ٘ 

ًُي حُلخؿش حُٔٔظَٔس ا٣خٛخ ُلْٜ كٌَس حُوٜش ٝأٓخ٤ُزٜخ ٖٓ ه٬ٍ طـَرش ٓؼظزَس 

خ ، ك٢ٜ هخٛش َٝٓ٘كش ػ٠ِ ٓـِش ٌُخطزش أ٤ٌ٣َٓش ػَكض روزَطٜخ حُط٣ِٞش أ٠٣

 ح٤ٌ٣َٓ٧ش ُٔيس طوخٍد ح٧ٍرؼ٤ٖ ػخٓخ .« Storyحُوٜش »

رؤٕ حُوٜش »ٝطٌٖٔ أ٤ٔٛش ٓلخُٝظٜخ حُظؼ٣َل٤ش ٝحُظل٤ِ٤ِش ٖٓ حػظَحكٜخ 

حُو٤َٜس ٖٓ َٓحٝؽ، ٝٓلخُٝش َٗكٜخ ٝحُظؼ٣َق رٜخ، ًٔلخُٝش ٝٛق َٓآس 

حُو٤َٜس طظؤط٠ رخُيٍؿش  ُ٘وٚ ٛٔـ٢ ُْ ٣َ َٓآس ك٢ ك٤خطٚ، ٝإٔ حُوزَس رخُوٜش

ح٠ُٝ٧ روَحءس حُؼٔخُوش ك٢ ٌٛح حُلٖ، ٌُٖ ٣زو٠ ٛ٘خى ه٢ أكَٔ ٫ ٣ٌٖٔ طـخُٝٙ، 

كظ٠ ٣ٌٔ٘٘خ حػظزخٍ ٓخ ٗوَإٙ هٜش ه٤َٜس: ه٢ ٣ظؼِن رخ٧ِٓٞد، ٝحُ٘و٤ٜش، 

ىٝحكؼٜخ ٝكًَظٜخ، ٝحُزيح٣خص ٝأ٤ٔٛظٜخ، ٝٝؿٜش حُ٘ظَ حُظ٢ طلِٜٔخ حُوٜش ٝٓخًح 

«ر٬ ٝؿٜش ٗظَ ٓغ ر٘خء ك٢٘ ؿ٤ي ٫ طٔخ١ٝ ٤ٗجخ  ط٣َي إٔ طوٍٞ، كوٜش 
(296)

. 

ٓٞحء ًظزض رخُط٣َوش »ٝهي ر٤٘ض ر٤َٗض إٔ ؿٞىس حُوٜش طظؼِن رل٤٘ظٜخ 

حُظ٢ طٌٕٞ ًٍٝطٜخ ك٢ ٓ٘ظٜلٜخ، ػْ  Arc Storyحُظو٤ِي٣ش حُٔٔٔخس رخُوٜش حُوّٞ 

٣وٞىٗخ حُٔئُق ا٠ُ حُلَ رخُظي٣ٍؾ كظ٠ حُٜ٘خ٣ش، أٝ هٜش ٌٓٞٗش ٖٓ ػيى ٖٓ 

ًٔخ أٓٔخٛخ ؿ٤ْٔ ؿ٣ْٞ،  Epiphanyٍٝحص ًِِٔٔش ؿ٤ِ٤ش، أٝ هٜش حُظـ٢ِ حٌُ

٢ٛٝ حُظ٢ طظزٍِٞ ك٤ٜخ حُلٌَس، ٝطظ٠ق ك٢ حُٜللش أٝ ح٧ٓطَ ح٧ه٤َس ٖٓ 

حُوٜش، أٝ ك٤ٔخ ٠ٔٔ٣ رخُوٜش حُلي٣ؼش، ك٤غ طٌٕٞ حُلٌَس ٤ٔٓطَس ٖٓ حُزيح٣ش 

. ٝٓخ ُحُض Falt Storyُِٜ٘خ٣ش حُٔلظٞكش ؿخُزخ ، ىٕٝ ًٍٝس أٝ طـَ، ٣ٝطِن ػ٤ِٜخ 

حُوٜٚ طٌظذ رٌٜٙ حُطَم ح٧ٍرغ، حُظ٢ طٌَ٘ َٓحكَ ططٍٞ حُوٜش حُو٤َٜس ٌٓ٘ 

« حُزيح٣خص كظ٠ ػَٜٗخ حُلخ٢ُ
(292)

. 
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إ حُلخؿش، ًٔخ ٣زيٝ ٖٓ ػَٟ٘خ، هخثٔش ُلْٜ حُوٜش، ٝإٔ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ 

حُؼَد ٓٔظَٕٔٝ ك٢ ٓلخ٫ٝص طؼ٣َلٜخ ٝطلي٣ي ػ٘خَٛٛخ ٌٝٓٞٗخطٜخ ا٠ُ ٝهض 

 ظؤهَ.ٓ

 أسئمة النظرية األدبية: -9-2

حٗطِوض أٓجِش حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش ٓغ طؼ٣َذ ٓل٢ حُي٣ٖ ٛزل٢ )٣ٍٞٓش( 

ٗظ٣َش » Rene Wellek and Astin Warrenٌُظخد ٤٘٣ٍٚ ٣ِٝي ٝأٝٓظٖ ٝح٣ٍٖ 

(، 6892ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ  6848« )Theory Of Literature ح٧ىد 

ٕ: اكيحٛٔخ »ُيٍحٓش ح٧ىر٤ش، ٝهي ٤ِٓ حٌُظخد ر٤ٖ ح٧ىد ٝح كٜٔخ كؼخ٤ُظخٕ ٓظٔخ٣ِطخ

ه٬ّهش، كٖ ٝح٧هَٟ، اًح ُْ طٌٖ رخ٠ُز٢ ػِٔخ ، ك٢ٜ َٟد ٖٓ حُٔؼَكش أٝ 

«حُظل٤َٜ
(299)

. ُوي ػَٝ حٌُظخد، ٧ٍٝ َٓس ػ٠ِ ٌٛح حُويٍ ٖٓ حُٜٔ٘ـ٤ش 

ٝح٫طٔخم حُظؼ٣َلخص ٝحُلَٝم كٍٞ ح٧ىد ٝحُيٍحٓش ح٧ىر٤ش، ١ٝز٤ؼش ح٧ىد 

، ٝٗظ٣َظٚ اُحء حُ٘وي ٝحُظخ٣ٍن، ٝح٧ىد حُؼخّ ٝحُٔوخٍٕ ٝحُو٢ٓٞ، ٝط٘ظ٤ْ ٝٝظ٤لظٚ

حُز٤٘خص ٝطؤ٤ٜٓٔخ. ػْ ػ٢٘ رخ٫طـخٙ حُوخٍؿ٢ ُيٍحٓش ح٧ىد أٝ ػ٬هش ح٧ىد 

رخ٤َُٔس ٝػِْ حُ٘لْ ٝحُٔـظٔغ ٝح٧كٌخٍ ٝحُلٕ٘ٞ ح٧هَٟ، ٝهٚ ح٧ىد ٖٓ 

رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٬ُٔٓش  حُيحهَ رٔؼخُـخص ٓٔظل٠٤ش ُِطز٤ؼش حُل٤٘ش ُِؼَٔ ح٧ىر٢

ٝح٣٩وخع ٝحُُٕٞ ٝح٧ِٓٞد ٝح٧ِٓٞر٤خص ٝحٍُٜٞس ٝحُٔـخُ ٝحَُِٓ ٝح٧ٓطٍٞس، 

 ١ٝز٤ؼش حَُٔى حُو٢ٜٜ ٝأٗٔخ١ٚ، ٝح٧ٗٞحع ح٧ىر٤ش، ٝحُظو٤٤ْ ٝطخ٣ٍن ح٧ىد.

ّْ ٝحٟؼخ ٌٛح حٌُظخد رخٓظو٬ٍ ح٧ىد ٝرَُٝٙ ًلٖ أ١ ا٬٣ء ٌِٗٚ حُؼ٘خ٣ش  حٛظ

أِٛٔض رظؤػ٤َ ح٫طـخٛخص حُوخٍؿ٤ش ك٢ ىٍحٓش ح٧ىد، ٢ٛٝ  ح٬ُثوش حُظ٢ ؿخُزخ  ٓخ

حطـخٛخص أػخهض أٝ كيّص ٖٓ حُٔوخٍرش حُؼ٤ِٔش ٨ُىد ك٢ ٗظ٣َخطٚ ٌٝٓحٛزٚ 

حُٔوظِلش. ٓٔخ ؿؼِٚ ًظخرخ  ٓٞٓٞػ٤خ  ٣٘يٍ إٔ ٣٘زٜٚ، ػ٠ِ كي طؼز٤َ ٓئُل٤ٚ، أ١ 

ٕ ـ اػخىس ػَٝ ٝػ٠ِ ًَ كخٍ كوي طـ٘ز٘خ ـ ه٬كخ  ٨ُُٔخ»ًظخد آهَ ٗزٜخ  ٝػ٤وخ : 

آٍحء ح٥ه٣َٖ، ٝرخَُؿْ ٖٓ أٗ٘خ ٟٝؼ٘خ ك٢ حػظزخٍٗخ ٗظَحص ح٥ه٣َٖ ٝٓ٘خٛـْٜ 

كوي ًظز٘خ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ٓظٔوش، ٝه٬كخ  ُظٞٓخٗل٢ٌٔ، كبٗ٘خ ُْ ٜٗظْ رظوي٣ْ طؼ٤ِٔخص 

أ٤ُٝش كٍٞ ٟٓٞٞػخص ٓؼ٤٘ش ًخُؼَٝٝ. اٗ٘خ ُٔ٘خ حٗظوخث٤٤ٖ ًخ٧ُٔخٕ، ٫ٝ 

«ٝػٞه٤٤ٖ ًخَُّٝ
(294)

َ ػِٜٔٔخ طؤػ٤َح  ػ٤ٔوخ  ك٢ ٓـَٟ حُلًَش حُ٘وي٣ش . ُْ ٣ئػ

ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ كلٔذ ًٔخ طٞه٠ ٓظَؿٔٚ، رَ اٗٚ كؼَ ًُي ك٢ كًَش حُ٘وي 

ح٧ىر٢ حُٔؼخَٛ رَٓظٚ، ٫ٝ ٤ٓٔخ حٛظٔخٓٚ رخٌَُ٘ ٝحُٜ٘ؼش ُِٝٓ٘ظٜٔخ ك٢ ح٧ىد 
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حُٔؼَك٤ش ٝحُ٘وي رؼخٓش ٝك٢ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُلي٣ؼش حُٔظؤػَس رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس 

ٝحُ٘وي٣ش روخٛش، اً ٓخىص ػ٤ِٔخص كْٜ حُ٘ظ٣َش حُلي٣ؼش ه٬ٍ حُؼوي٣ٖ حُلخثظ٤ٖ 

ػ٠ِ حُٔ٘ظـ٤ِٖ رخُ٘ظ٣َش ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ، ٝهي حػظَف إٓ ؿلَٖٓ ٝى٣ل٤ي ٍٝر٢ 

Ann Jefferson and David Robey  حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُلي٣ؼش: طوي٣ْ »ٝحٟؼخ ًظخد

)ظَٜص طَؿٔظٚ « Modern Literary Theory: A Comparative Introductionٓوخٍٕ 

( رٌٜح حُظؤػ٤َ حُؼ٤ٔن ٌُظخد ٤٘٣ٍٚ ٣ِٝي ٝأٝٓظٖ ٝحٍٕ. ًًَ 6882رخُؼَر٤ش ػخّ 

حُٔئُلخٕ ك٢ ٓويٓظٜٔخ إٔ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش ططٍٞص ك٢ ؿ٠ٕٞ حُوَٕ حُلخ٢ُ ا٠ُ 

«كَع ٖٓ حُيٍحٓخص ح٧ىر٤ش ٣يٍّ ٣ٝؼِْ ًٟٔٞٞع ٓظ٤ِٔ هخثْ ك٢ ًحطٚ
(291)

 ٫ٝ .

ل٠ أٜٗٔخ ٣ٌٍَحٕ ٍأ١ ٣ِٝي ٝٝحٍٕ، ك٢ إٔ حُٔٔش ح٤ُِٔٔس ُِ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش ٣و

حُلي٣ؼش ٢ٛ ِٛظٜخ رخُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼ٢ِٔ ٝحُيٍحٓش ح٧ىر٤ش، ٝحٓظٌَ٘ح حُٔوخٍرخص 

حُؼ٤َٟش ُِ٘ٚ حُظ٢ ٫ طللَ ر٬ٔٓق حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ًحطٚ ا٫ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ُـ٣ٞش 

ش طؼ٠٘ رخُوٜخثٚ حُوخٛش أٝ ُٔخ ًخٗض أؿِذ حُ٘ظ٣َخص ح٧ىر٤»ٝطخ٣ٍو٤ش، ٝ

حُو٤ٔش حُوخٛش ٨ُىد كبٕ ٓخ طٔظط٤غ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َخص طوي٣ٔٚ ُِيٍحٓش ح٧ىر٤ش ٛٞ 

هخػيس ُز٘خء كَع أًؼَ ػو٤ٗ٬ش ٜٝٓ٘ـ٤ش ٣لٖٔ طوي٣َ حٌُٔخٗش حُل٣َيس حُظ٢ ٣لظِٜخ 

«ح٧ىد ػخىس
(291)

، ٝػَِ حُٔئُلخٕ إٔ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش ٗ٘ؤص رٍٜٞس ٍث٤ٔش 

َ حُظ٢ ٝحؿٜٜخ حُوَحء ٝحُ٘وخى ٝحُيحٍٕٓٞ ك٢ حكظٌخًْٜ حُؼ٢ِٔ ًخٓظـخرش ُِٔ٘خً

رخُٜ٘ٞٙ، ٝكَٜ ح٧ٓجِش حُظ٢ طٌَ٘ ح١٩خٍ حَُث٤ْ ُ٘ظ٣َش ح٧ىد: حُ٘ٚ رٔخ 

ٛٞ أىد، حُ٘ٚ ٝحُٔئُق، حُ٘ٚ ٝحُوخٍة، حُ٘ٚ ٝحُٞحهغ، حُ٘ٚ ٝحُِـش. ًٝخٕ 

َ ا٠ُ ١َف حُظٔخإ٫ص كٍٞ آٌخٕ، رَ ٍَٟٝس، حُظٞٛ»حُٔؼٍٞ ك٢ ٍأ٣ٜٔخ ٛٞ 

«ٟٓٞٞػ٤ش ٝػ٤ِٔش ًخِٓظ٤ٖ ك٢ كوَ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش
(299)

، كلٟٞ ًظخرٜٔخ ٓظش 

كٍٜٞ ػٖ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ حُ٘وي حُلي٣غ ٢ٛٝ: ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش، 

حُِٔخ٤ٗخص حُلي٣ؼش، حُ٘وي حُـي٣ي، حُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼي حُز٣ٞ٤٘ش، ٗوي حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ 

 حُلي٣غ، ٗظ٣َخص ح٧ىد حُٔخ٤ًٍٔش. 

، ٝٛٞ حُ٘خهي حُٔخ٢ًٍٔ ًظخرخ  ٓ٘خرٜخ  Terry Eagletonٛ٘غ ط١َ٤ ح٣ـِظٕٞ ٝهي 

 ,Literary Theoryٗظ٣َش ح٧ىد »ُٔخ ٓزن ٟٖٔ ٌٓٛزٚ ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ حُ٘وي ٛٞ 

An Introduction  » ّ(، ٣ٝظـ٠ِ ٌٛح ح٫طلخم 6881)ظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخ

ك٢ ٌٛح حُوَٕ، ٣ٝليى طخ٣ٍوخ  ك٢ طوي٣َ ٓ٘طِن حُظلٍٞ ح١ٌُ ُلن رخُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش 

، ٝٛٞ ح١ٌُ َٗ٘ ك٤ٚ ح٢ٗ٬ٌُ٘ ح٢َُٓٝ حُ٘خد ك٤ٌظٍٞ 6869ُزيح٣خطٚ ك٢ ػخّ 
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، ٝحٗٔـخٓخ  ٓغ ػو٤يطٚ ىحكغ ح٣ـِظٕٞ ػٖ «حُلٖ ًٜ٘ؼش»ٌِٗٞك٢ٌٔ ٓوخُظٚ حَُحثيس 

ٓزن ُؼخُْ ح٫هظٜخى ؽ. ّ. ٤ًِ٘ إٔ أهٌ ػ٠ِ أُٝجي ح٫هظٜخى٤٣ٖ »حُ٘ظ٣َش، كوي 

ُْٜ حُ٘ظ٣َش أٝ ح٣ٌُٖ ٣ِػٕٔٞ حُويٍس ػ٠ِ طيرَ أَْٓٛ رٍٜٞس  ح٣ٌُٖ ٫ طَٝم

أك٠َ ٖٓ ىٜٝٗخ، أْٜٗ ٝحهؼٕٞ ك٢ هز٠ش ٗظ٣َش أهيّ ٤ُْ ا٫. ٌٝٛح ٣٘طزن أ٠٣خ  

ػ٠ِ حُ٘وخى ٝىح٢ٍٓ ح٧ىد: ٖٝٓ ؿ٤َ ٗٞع ٓخ ٖٓ حُ٘ظ٣َش، ٜٓٔخ طٌٖ ٓظَٔػش أٝ 

َأٙ. إ حُؼيحء ٤ٟ٘ٔش ُٖ طؼَف ٓخ ٛٞ حُؼَٔ ح٧ىر٢ أ٬ٛ ، أٝ ٤ًق ٣ـذ إٔ ٗو

ُِ٘ظ٣َش ٣ؼ٢٘ ػخىس ٓؼخٍٟش ٗظ٣َخص ح٥ه٣َٖ ٤ٔٗٝخٕ حَُٔء ُ٘ظ٣َظٚ حُوخٛش. 

ٝإ ٝحكيح  ٖٓ أؿَحٝ ٌٛح حٌُظخد ٛٞ إٔ ٣ِ٣َ ٌٛح حٌُزض، ٣ٝظ٤ق ُ٘خ إٔ 

«ٗظًٌَ
(299)

. 

ٝطٌخى أرٞحد ًظخرظٚ طظطخرن ٓغ حٌُظخد حُٔخرن رخٓظؼ٘خء طؼي٬٣ص ر٤ٔطش ػ٠ِ 

٣ـِظٕٞ إٔ ٠٣غ طؼ٣َلخ  ٨ُىد ُْ ٣وَؽ ػٖ ٓيحٍ ٓوط٢ حُيٍحٓخص، ٝهي كخٍٝ أ

ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ. ٝطو٠ٜ ٗ٘ٞء ح٧ىد ك٢ اٗـِظَح، ك٤ٔخ ٓٔخٙ ٗ٘ٞء حُيٍحٓخص 

ح٩ٗـ٣ِ٤ِش، ٤ُؼخُؾ حٌُٔحٛذ حُظخ٤ُش: ػِْ حُظخَٛحص، حُظؤ٣َٝ، ٗظ٣َش ح٫ٓظوزخٍ، 

 خ٢ٓ.حُز٣ٞ٤٘ش ٝح٤ٔ٤ُٔخث٤ش، ٓخ رؼي حُز٣ٞ٤٘ش، حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، حُ٘وي ح٤ُٔ

ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ أرلخع ٗظ٣َش ح٧ىد ؿيص ك٢ ِٛذ حُلًَش حُ٘وي٣ش 

ح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش، كٜيٍ حُظؼ٣َذ ػٖ ٗوخى ١ًٝ ٓٞهق ٗوي١، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ 

حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش »Raman Seldenطؼ٣َذ ٓؼ٤ي حُـخ٢ٔٗ ٌُظخد ٍحٓخٕ ِٓيٕ 

 A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory ( »6891حُٔؼخَٛس 

(، ٝحٌُظخد ٣ٜظْ رظوي٣ْ ٍٛٞس ٓٞٓؼش 6881ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

ٝٗخِٓش ٝٓٞؿِس ػٖ ٗظ٣َش ح٧ىد ك٢ ٓوظِق حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش. ٫ٝكع حُٔؼَد 

ك٤ٖ حٓظؼَٔ ٓوط٢ ؿخًٞرٕٔٞ ك٢ ػ٘خَٛ حُلؼَ »إٔ حُٔئُق أكٖٔ ك٢ ٓويٓظٚ، 

٣ش ح٧ىد. ٌٌٝٛح، أٗظؾ ح٫طٜخ٢ُ، ٝػيُّٚ ُظوي٣ْ ط٤ٜ٘ق ُِٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ك٢ ٗظَ

ٓظش كٍٜٞ ك٢ حُ٘ظ٣َخص حُلي٣ؼش ٢ٛ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش، ٝحُ٘ظ٣َخص حُٔخ٤ًٍٔش، 

ٝحُ٘ظ٣َخص حُز٣ٞ٤٘ش، ٝٗظ٣َخص ٓخ رؼي حُز٣ٞ٤٘ش، ٝحُ٘ظ٣َخص حُٔظـٜش ا٠ُ حُوخٍة، 

ٝحُ٘وي ح١ُٞٔ٘، ٝرخٓظؼ٘خء حُ٘وي ح١ُٞٔ٘، كبٕ ًَ ٜٓ٘ؾ ٖٓ ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ ٣ًَِ ػ٠ِ 

«َ حُٔوط٢ ح٫طٜخ٢ُػَٜ٘ ٖٓ ػ٘خٛ
(298)

. 

ٝأرخٕ حُٔؼَد إٔ ٌٛح حُظؼي٣َ ػ٠ِ ٓوط٢ ؿخًٞرٕٔٞ ُْ ٣ٌٖ ِٓيٕ ك٤ٚ أرخ 

، ٝإ «ح٤ٔ٤ُٔخء ٝحُظؤ٣َٝ»ػٌٍطٚ، كوي ٓزوٚ ا٤ُٚ حُ٘خهي ٍٝرَص ُِٗٞ ك٢ ًظخرٚ 

٣ٌٖ حُٔئُق أؿلَ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ًُي. ٝكَٙ حُٔؼَد رؼي ًُي ػ٠ِ اٟخكش 

                                                                 
 .8ػ ص 1995)ترجمة ثائر ديب( منشورات وزارة الثقافة ػ دمشق « نظرية األدب»تيرؼ:  . ايغمتوف،238
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 .5ػ ص 1996



 ـ 148ـ  

ق ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ كَٜ، ػٞٗخ  ُِوخٍة ػ٠ِ حَُٔحؿغ حُٔؼَرش ٓٔخ أٍٝىٙ حُٔئُ

«ؿِحٍس ٗظ٣َش ح٧ىد حُلي٣ؼش ٝطؼيىٛخ ٝأ٤ٔٛظٜخ»
(241)

. 

٣ٝظٔخءٍ حَُٔء ػٖ اٛٔخٍ حُ٘وي ح٧ٓط١ٍٞ، ػ٘ي ؿخُز٤ش ٗوخى ٗظ٣َش ح٧ىد، 

إٔ حُ٘وي »ؿ٤َ إٔ ِٓيٕ ح١ٌُ حػظَف رظًَٚ ٌُٜح حُٜٔ٘ؾ، ػِح ًُي ا٠ُ 

ح٧ًخى٤ٔ٣ش أٝ حُ٘ؼز٤ش، ُْٝ ٣ظلي ح٧كٌخٍ  ح٧ٓط١ٍٞ ُْ ٣يهَ حُظ٤خٍ حَُث٢ٔ٤ ُِؼوخكش

«حُٔظيحُٝش ًٔخ طليطٜخ ٜٓ٘ـ٤خ  حُ٘ظ٣َخص حُظ٢ ٓ٘ظللٜٜخ ك٤ٔخ ٣ؤط٢
(246)

. 

٫ٝ ٠ٔ٘ٗ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ إٔ ٗؼَؽ ػ٠ِ ؿٜي حُ٘خهي ك٘خ ػزٞى )٣ٍٞٓش( ك٢ 

طؼ٣َذ ٜٗٞٙ أٓخ٤ٓش ٖٓ حُ٘وي ح٧ٓط١ٍٞ ح١ٌُ ٣ؼي طؼز٤َح  ٓخ١ؼخ  ػٖ ٝػ٢ 

ُؼَر٢ ُِ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُلي٣ؼش، كوي ػَد ك٬ٜ  ٬٣ٞ١  ٖٓ ًظخد حُ٘خهي ح٧ىر٢ ح

« ٗظ٣َش ح٧ٓخ٤١َ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢»، ٝٓٔخٙ «ط٣َ٘ق حُ٘وي»ٍٗٞػَٝد كَح١ 

(، ُٝٝىٙ رٔويٓش ػٖ ٗظ٣َش ٗخٍكش ٨ُٗٔخ١ ح٠ُٝ٧، ٝٓؼـزش رٜخ، 6899)

ٝٓيحكؼش ػٖ حَُؿَ ٝٗظ٣َظٚ ك٢ ٝؿٚ حُٔ٘ظوي٣ٖ ٝحٗظوخىحطْٜ.
( 242)

ؼٚ رٌظخد ػْ أطز 

حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُلي٣ؼش ٝحُ٘وي »ًخَٓ ػٖ حُ٘ظ٣َش، كَٔ ػ٘ٞحٗخ  ٝحٟلخ  ٛٞ 

(، ر٤ّٖ ك٤ٚ، اػَ طٜل٤ق حُٜٔطِق ٝطيه٤وٚ، حُؼٞحَٓ حُظ٢ 6888« )ح٧ٓط١ٍٞ

ًخٗض حُٔخكش »أّهَص ظٍٜٞ حُ٘وي ح٧ٓط١ٍٞ ػ٘يٗخ ا٠ُ أٝحهَ حُٔزؼ٤٘٤خص. كوي 

ش ح٧هَٟ ٖٓ أٓؼخٍ حُٔخ٤ًٍٔش ٝحُٞؿٞى٣ش حُ٘وي٣ش ٌِٓخ  ُِ٘ظ٣َخص ح٧ىر٤ش حُلي٣ؼ

«ٝحُل٣َٝي٣ش
(249)

. ٝهي ػَٝ ػزٞى حُيٍحٓخص حُٔخروش ٨ُٓطٍٞس، ٢ٛٝ طٌٛذ 

ؿ٤ٔؼٜخ ُيٍحٓش حُلٌَ رؼخٓش، ٝحُ٘ؼَ روخٛش، ٍٝأٟ أٜٗخ طظلْٜ ح٧ٓطٍٞس ٝطيؿٜٔخ 

ك٢ ٤ٓخهخص حُ٘وي ح٧ٓط١ٍٞ، ٝطظلخٝص ك٢ ٓوخٍرظٜخ ُ٘ظ٣َش كَح١، ًٔخ ػ٘ي حُ٘وخى 

أٓطٍٞس حُٔٞص ٝح٫ٗزؼخع ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ »ػٞٝ )كِٔط٤ٖ( ك٢ ًظخرٜخ ٣ٍظخ 

حَُإ٣خ ك٢ ٗؼَ »( ٝٓل٢ حُي٣ٖ ٛزل٢ )٣ٍٞٓش( ك٢ ًظخرٚ 6899« )حُلي٣غ

ح٧ىحء ح٧ٓط١ٍٞ ك٢ »(، ٝػ٢ِ حُزطَ )كِٔط٤ٖ( ك٢ ًظخرٚ 6891« )حُز٤خط٢

 (.6882« )حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ
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ػ٠ِ حُ٘ظخّ ح٧ىر٢ ح١ٌُ طئًي ػ٤ِٚ  ٣ُٝظَٜ ػزٞى حٗ٘ـخُٚ حُؼ٤ٔن رخُظؼَف

حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُلي٣ؼش، ٤ٓ٫ٝٔخ حػظٔخى حُ٘وي ح٧ٓط١ٍٞ ػ٠ِ ح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤ش 

 حُؼوخك٤ش، ٣ٝئًي ػ٠ِ ػَحء حُ٘وي ح٧ٓط١ٍٞ ك٢ طلي٣غ ح٧ىد ٝحُ٘وي.

ًٝخٕ ػزٞى ٗلٔٚ ٓخٍ ًؼ٤َح  ا٠ُ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ كْٜ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش 

(، ٝهٞحّ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص 6889« )ك٢ ػِْ ح٫هظٜخى ح٧ىر٢ كٍٜٞ»ك٢ ًظخرٚ 

حُـي٣يس: حُ٘وي ح٧ٓط١ٍٞ ٝٗظ٣َش ح٧ٗٔخ١ ح٤ُٝ٧ش، ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ حُلي٣غ، 

ٝحُٔخ٤ًٍٔش ٝٗظ٣َش حُِٔؼش ح٧ىر٤ش. ٝحٌُظخد رَٓظٚ ىكخع ر٤ٖ ح٧ىد ك٢ ٓٞحؿٜش 

ٜخى ح٧ىر٢ كَحثيٙ حٓظَ٘حء حُل٤خس حُٔخى٣ش، ٝٓ٘يٛخ ح٫هظٜخى ح٤ُٔخ٢ٓ، أٓخ ح٫هظ

حُظَر٤ش حُـٔخ٤ُش. ٣ٝٔظؼ٤َ ػزٞى ٌُظخرش ُـش ًخٓ٘يٍح ر٘ض ر٣َخّ ِٓي ١َٝحىس، 

٣ٝظَؿْ ُـظٜخ حُوي٣ٔش ا٠ُ ُـظ٘خ حُوَػ٤٘٣َ٘ش
(244)

. 

٣ٝظَٜ ٌٛح حُِ٘ٝع حُ٘وي١ ك٢ طؼ٣َذ ٗظ٣َش ح٧ىد، ُيٟ ٗخهي آهَ ٛٞ دمحم 

« ص ٝىٍحٓخصك٢ ٗظ٣َش ح٧ىد: ٓوخ٫»حُؼ١َٔ )حُٔـَد( ح١ٌُ ػَد ًظخد 

(، ٣ٝظ٤ِٔ حٌُظخد رؤ٣َٖٓ، ح٧ٍٝ حٓظ٤ؼخرٚ ُ٘ظَحص ٗوخى ػِْ حُ٘ٚ، 6889)

ٝحُؼخ٢ٗ حهظ٤خٍٙ ُٔوخ٫ص ٝىٍحٓخص طل٢٤، ا٠ُ كيّ ٓخ، رزؼٞ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، 

 ٝاٟخكش ُٔوخٍ ًظزٚ ر٘لٔٚ ػٖ أكي حُٟٔٞٞػخص. ٝحُٟٔٞٞػخص ٝح٫طـخٛخص ٢ٛ:

 ٤ُق حَُٝى ا٣ٖ ـ ى. ٝ. كًٞٔخ(.)طؤ« ٗظ٣َش ح٧ىد ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘» -

ٚ: ٓيهَ أ٢ُٝ ا٠ُ ػِْ حُ٘ٚ» -  )طؤ٤ُق كخٕ ى٣ي(.« حُ٘ٚ ر٤٘خطٚ ٝٝظخثل

 )ؿخٕ ًٖٞٛ(.« ح٢ُُِٜ ٝحُ٘ؼ١َ» -

 )ًزي١ كخًٍخ ـ دمحم حُؼ١َٔ(.« حُٔوخّ ح٧ىر٢» -

 )ؿخٕ ٓظخٍٝر٢ٌٔ٘(.« ٗلٞ ؿٔخ٤ُش ُِظِو٢» -

 َس ك٢ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش،ٖٝٓ ح٬ُٔكع، إٔ ٌٛح حٌُظخد ٣ٔظيٍى ططٍٞحص ًؼ٤

ًخٗض طَى ؿِث٤خ ، أٝ اٗخٍحص ك٢ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش، ٓؼَ ػِْ حُ٘ٚ 

ٝؿٔخ٤ُش حُظِو٢، إ ٓويٓخص حُٔؼَد ٗخهيح  ُزؼٞ حُٔوخ٫ص ٝحُيٍحٓخص، ٓٔخ ٢٘٣ 

رظـ٤َحص حُٔٞهق ٖٓ ٓـَى ٗوَ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش ا٠ُ ٝػ٤ٜخ، ًٔخ ك٢ ٓويٓظٚ ٢ُُِِٜ 

 ٝحُ٘ؼ١َ:

خ ًٛز٘خ ا٤ُٚ ًٕٞ ٓظٖ ح٧ٓؼِش حُظ٢ ٗـِٜخ حُزخكغ رٌَ ط٘ٞػخطٚ ٛٞ ٣يػْ ٓ»

ٕ: ٗظ٣َش  حُٔظٖ ٗلٔٚ ح١ٌُ طيحُٝٚ ىحٍٓٞ حُٔو٣َش. ٝحُ٘ظ٣َظخٕ حُٔؼَٟٝظخ

حُظَى١ ٝٗظ٣َش حُظ٘خهٞ ٛٔخ حُ٘ظ٣َظخٕ حُٔؼظٔيطخٕ ػ٘ي ىح٢ٍٓ حُٔو٣َش هي٣ٔخ  
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ُظ٘ظ١َ٤ حُِٔظٜن ٝكي٣ؼخ . ٝٓغ ًُي ًِٚ كوي ٌٓض حُٔئُق ػٖ ح٤َُٛي حُز٬ؿ٢ ح

«Ironieرٌِٔش ٓو٣َش 
(241)

. 

« ك٢ ٗظ٣َش ح٧ىد»ٝ« حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُٔؼخَٛس»ٓغ طَؿٔش ًظخر٢ 

٣ظؼُِ ح٫ٗظـخٍ حُ٘وي١ حُؼَر٢ ر٘ظ٣َش ح٧ىد ك٢ ططٍٞحطٜخ ٝآهَ طـ٤ِخطٜخ حُلي٣ؼش 

 حٓظلخىس ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔؼَك٤ش ٝحُ٘وي٣ش.

 أسئمة فهـ الرواية: -9-3

كٔخّ رؤ٤ٔٛش أٓجِش كْٜ حَُٝح٣ش ؿ٘ٔخ  أىر٤خ  ك٢ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ طٜخػي ح٩

حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ ٓطخُغ حُٔزؼ٤٘٤خص، ًٝخٗض أٗـ٤َ رطَّ ٓٔؼخٕ )َٜٓ( ٖٓ 

ٗظ٣َش »أٝحثَ حُزخكؼ٤ٖ حُ٘وخى ح٣ٌُٖ ٛخؿٞح ٌٛٙ ح٧ٓجِش ك٢ ًظخد ٛخّ ك٢ رخرٚ ٛٞ 

هِذ طـَرش حَُٝح٣ش (، ٝطٌٖٔ أ٤ٔٛظٚ ك٢ اػخٍطٚ ٨ُٓجِش ٖٓ 6896« )حَُٝح٣ش

ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ًحص حُظَحع حُؼ٣َن ٝحُظوخ٤ُي حَُحٓوش، كوي ٝؿيص إٔ حَُٝح٣ش طؼخ٢ٗ 

ٖٓ هِش حُ٘وي حُـخى حُٔٞؿٚ ا٤ُٜخ ٗظَح  ُليحػظٜخ حُ٘ٔز٤ش رخُو٤خّ ا٠ُ كٕ٘ٞ ح٧ىد 

ح٧هَٟ، ُٝطخُٔخ ٌٗخ حَُٝحث٤ٕٞ ٝٗوخى حَُٝح٣ش ٖٓ ٛؼٞرش حُ٘وي حَُٝحث٢ ٝهِش 

ٔخ ًخٕ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـي ك٤ٚ ًَ ٖٓ حَُٝحث٢ ٝحُ٘خهي ٗزَحٓخ  ٢٠٣ء ُٚ حُٔٞؿٞى ٓ٘ٚ، ٓ

كوي أهٌ ًزخٍ »حُط٣َن ح١ٌُ ٣َطخىٙ. ٌُُٝي ُـؤص ا٠ُ حَُٝح٣ش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش، 

حَُٝحث٤٤ٖ ػ٠ِ ػخطوْٜ ٌٓ٘ ٗ٘ؤس حَُٝح٣ش ك٢ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ ٜٓٔش حُظؼ٣َق رٜخ، 

«ٝحُيكخع ػٜ٘خ َٝٗف أٓخ٤ُزٜخ ٝٛؼٞرخطٜخ
(241)

ٓٔخٛٔش »ٗض ٓلخُٝظٜخ . ٌُُٝي ًخ

ك٢ كًَش حُظَؿٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٖٓ ٗخك٤ش، ُٝظؼ٣َق حُوخٍة حُؼَر٢ رـخٗذ ٛخّ ٖٓ 

«ؿٞحٗذ ح٧ىد ح٩ٗـ١ِ٤ِ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ
(249)

. 

ػْ ريأص ٓٔؼخٕ رٟٔٞٞع ٗظ٣َش حَُٝح٣ش ك٤ٖ ٝؿيص إٔ ًؼ٤َح  ٓخ ٣ؼخد 

ص رٜؼٞرش ه٤خّ ػ٠ِ حَُٝح٣ش أٜٗخ طلظوَ ا٠ُ ٗظ٣َش ػخٓش ٓليىس طَطٌِ ػ٤ِٜخ. ٝأهَ

حُ٘ظ٣َخص حُٔـَىس ٫ طظلن ٓغ ١ز٤ؼش حُلٖ رٞؿٚ ػخّ، »ٗظ٣َش َُِٝح٣ش، ٧ٕ 

ٝطظؼخٍٝ ٓغ ١ز٤ؼش حَُٝح٣ش ٝطزخ٣ٖ ١َم ًظخرظٜخ ٝػ٤ِٔش حُظـي٣ي ٝحُظط٣َٞ 

حُٔٔظَٔس رٜخ رٞؿٚ هخٙ. ؿ٤َ أٗٚ )ٝٛ٘خ طٌٖٔ ك٤َطٜخ حُٜٔ٘ـ٤ش( ٖٓ حٌُٖٔٔ 

٠ش أٝ حُٔزخىة حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ رخَُؿْ ٖٓ ًُي، طز٤ٖ رؼٞ حُوط١ٞ حُؼ٣َ

ٍ: رؤٜٗخ طٌَ٘ ٗظ٣َش َُِٝح٣ش أٝ كِٔلش ػخٓش ُٜخ «حُوٞ
(249)

. 
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إ حُْٜٔ ك٢ ًظخد ٓٔؼخٕ ٛٞ أٜٗخ أػخٍص أٓجِش كْٜ حَُٝح٣ش، ًٔخ ًًَٗخ، 

ٝطِٔٔض ُٜخ ٛٞؿخ  ٗظ٣َخ  ك٢ طـَرش ٍحٓوش ٢ٛ حَُٝح٣ش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش، ٖٓ ه٬ٍ 

٤ٖ، ٝحُ٘وخى، ْٝٛ ١َ٘ٛ ؿ٤ْٔ ٝؿ٣ُٞق ًظخرخص رؼٞ أرَُ أػ٬ٜٓخ حَُٝحث٤

ًَٞٗحى ٝكَؿ٤٘٤خ ُٝٝق ٝى. ٛـ. ٍُْٞٗ ٝر٢َٓ ُزٞى، كظَؿٔض ٌٛٙ حٌُظخرخص، 

ٝػِوض ػ٤ِٜخ ك٢ ٓويٓش ٣ٞ١ِش طٌَ٘ ًظ٤زخ  رٌحطٜخ، ُظوِٚ ا٠ُ ٗظ٤ـش ٓلخىٛخ إٔ 

ٗظ٣َش حَُٝح٣ش ط٘طِن ٖٓ كَٝم حٌَُ٘، ٝإٔ حُ٘ظ٣َش َٓطزطش رخُيٍحٓش ح٧ىر٤ش 

ٌٌٛح َٟٗ ك٢ حُٜ٘خ٣ش إٔ حُزلغ ػٖ حٌَُ٘ َٓطز٢ رخُظؼز٤َ ػٖ ٝ»ٝحُ٘وي: 

حُٟٔٞٞع، ٝإٔ ٗظ٣َش حُ٘وي حَُٝحث٢ كظ٠ ٝإٔ ريأص رخٌَُ٘، كٔظ٘ظ٢ٜ كظٔخ  

رخٍطزخ١ٚ رخُٟٔٞٞع، كوٞحّ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش حُلي٣ؼش إٔ حَُٝح٣ش ػَٔ ك٢٘، ٝحُؼَٔ 

«حُل٢٘ ٝكيس ٓظَحرطش ٫ ٣ٌٖٔ حُلَٜ ر٤ٖ أؿِحثٜخ
(248)

. 

ٖٓ حُِٖٓ، ظَٜ ًظخد أَٗٔ ٝأىم ك٢ ٓوخٍرش حُ٘ظ٣َش ُِ٘خهي  ٝرؼي ػوي

، ٝحٌُظخد ٛٞ «ٗظ٣َش حَُٝح٣ش»حُٔؼَد ٓل٢ حُي٣ٖ ٛزل٢، ًٝخٕ طَؿْ ٖٓ هزَ 

 The Theory of the Novel: New Essays( »6894ٗظ٣َش حَُٝح٣ش: ٓوخ٫ص ؿي٣يس»

، John Halperin(، ُٔلٍَٙ ؿٕٞ ٛخُزَح٣ٖ 6896ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

ٝهي كٟٞ ػ٣َٖ٘ ٓوخُش ٝىٍحٓش ُؼٔخ٤ٗش ػَ٘ ٗخهيح  أ٤ٌ٣َٓخ  ٝر٣َطخ٤ٗخ ، رخ٩ٟخكش 

ا٠ُ ٓويٓش حُٔلٍَ حُط٣ِٞش ٗٔز٤خ  ُ٘ظ٣َش حَُٝح٣ش كظ٠ ُٜٓ٘خ. ٝطُٞػض حُٔوخ٫ص 

ٍ: حُ٘ٞع ح٧ىر٢ ح٤ُّٞ، حُؼٞىس ا٠ُ حُ٘ٞع ٌٛٙ ح٣٧خّ، حُظو٤٤َ  ٝحُيٍحٓش ػ٠ِ ٓلخٝ

ّٖ ح٤ُٔ٘ٔخ، حُٞحهؼ٤ش  ٕ: ٝك ح٧ىر٤ش ٝٝحهغ حُل٤خس، حُٞحهغ ٝحُوٜي ُٝح٣ٝش، ح٧ٍٝٝر٤ٞ

حطـخٛخص حُ٘ظ٣َش حَُٝحث٤ش ح٧ٍٝٝر٤ش ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘. ٝهظْ حُٔلٍَ ًظخرٚ 

ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ( ر٘وزش ٓٞٛٞكش ٖٓ حَُٔحؿغ ك٢ رخرٜخ،  142ح٠ُوْ )

ظ٢ طظ٘خٍٝ ، ٢ٛٝ هٞحثْ ٣ُِٔي ٖٓ حٌُظذ ٝحُٔوخ٫ص حُ«ط٘خ٫ٝص ُِظو٤٤َ»ٓٔخٛخ 

 ٓٔخثَ حَُٝح٣ش حُ٘ظ٣َش ٝح٤ٌُِ٘ش.

ُٝٔخ ً٘خ ٜٗيف ا٠ُ طؼ٤٤ٖ حُٔئػَحص حُيحه٤ِش حُظ٢ أػَص ك٢ ط٣ٌٖٞ 

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، كبٗ٘خ ٌٗظل٢ ربُٔخكخص ؿ٣َٛٞش ػٖ حُيٍٝ 

حُٔظؼخظْ ح١ٌُ ُؼزظٚ رلٞع ٗظ٣َش حَُٝح٣ش. ٝؿ٢٘ ػٖ حُوٍٞ، إ ٌٛح حٌُظخد أْٜٓ 

خٓخ  أٓخ٤ٓخ  ك٢ طط٣َٞ حُ٘ظَس حُ٘وي٣ش ا٠ُ حَُٝح٣ش، ٝحُظوِٚ ٖٓ أٝٛخّ آٜ

حُٔلظٟٞ أٝ ح٠ُٕٔٔٞ رخطـخٙ ٌِٜٗخ ك٢ طؼز٤َٙ ػٖ ٓـظٔؼٜخ حُوخٙ، ٝهي أٝؿِ 

 :ٚ  ٛخُزَح٣ٖ ه٬ٛش ٍأ٣ٚ روُٞ

ٝاًح أهٌٗخ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ حُ٘وخى ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ ٝؿيٗخ »

وخٍة ٝحُ٘ٚ أهَ ٖٓ حٛظٔخٜٓخ رخ٬ُٜص ر٤ٖ ٓوظِق حٛظٔخٜٓخ رخُِٜش ر٤ٖ حُ

حُؼ٘خَٛ حُز٣ٞ٤٘ش، ٟٖٔ حَُٝح٣ش ًحطٜخ. ٝرؼزخٍس أهَٟ إٔ ٗوي حَُٝح٣ش حُ٘ظ١َ 
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حُلي٣غ أهَ حٗ٘ـخ٫  رخَُٝح٣ش ٖٓ ك٤غ ٢ٛ اٗـخُ هِو٢ ٣وّٞ ػ٠ِ حُٔلخًخس ٖٓ 

هَ ٫ حٗ٘ـخُٚ رٜخ ػ٠ِ أٜٗخ ٓوِٞم طِوخث٢ ٓٔظوَ ػٖ حُؼخُْ حُٞحهؼ٢، أٝ ػ٠ِ ح٧

٣ؼظٔي ػ٤ِٚ حػظٔخىح  ٤ًِخ . إ ػخُْ حَُٝح٣ش حُٔٔظوَ ٫ري ٖٓ إٔ ٣٘خرٚ ػخُٔ٘خ. ٌُ٘ٚ ُْ 

٣وِن ػ٠ِ أٗٚ طٔؼ٤َ ٝحع ١٧ ٢ٗء هخٍؽ ًحطٚ. إ حُ٘ظَس حُلي٣ؼش ط٘يى ػ٠ِ 

ر٤٘ش حُؼَٔ، ٝػ٠ِ طٌخَٓ حُؼ٘خَٛ حٌُٔٞٗش ُٚ ري٫  ٖٓ إٔ ط٘يى ػ٠ِ حُظو٤٤َ ًحطٚ 

«ّ طٔؼ٤ِٚ ُِٞحهغ حُوِو٢ أٝ حُٞحهغ حُٔلخ٢ًٖٓ ك٤غ طٔؼ٤ِٚ، أٝ ػي
(211)

. 

ٜٝٗيص حُظٔؼ٤٘٤خص حٗلظخف حُزلٞع ك٢ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش رخطـخٙ ك٤٘ظٜخ 

َٝٓى٣ظٜخ، ٝأطٞهق ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ػ٘ي طؼ٣َذ ًظخد ًخٕ ُٚ أػَ ًز٤َ ك٢ ط٤ٔ٘ش 

أرؼخى حَُٝح٣ش حُلي٣ؼش: ٜٗٞٙ »ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش. ٛٞ 

( ُٔئُلٚ ط٤ٞىٍٝ ٣ٌُُٞٞك٢ٌٔ ٝٓظَؿ٤ٔٚ اكٔخٕ 6884« )ش ٝهَحثٖ أٍٝٝر٤شأُٔخ٤ٗ

 ػزخّ ٝرٌَ ػزخّ.

حُط٣َوش حُظل٤ِ٤ِش »٣ٝ٘لٞ حٌُظخد ٓ٘ل٠ آهَ ك٢ حُ٘ظَ ا٠ُ كٖ حَُٝح٣ش، ٛٞ 

حُٔظيٍؿش حُؼ٤ٔوش حُظ٢ طِٜق إٔ طٌٕٞ ًٗٔٞؿخ  ك٢ طل٤َِ حَُٝح٣ش، ٌُٖٝ ٌٛٙ 

٢ ك٢ حَُٝح٣ش ٖٓ أؿَ حُظ٣ٞ٘ن، ٝحُظ٣ٞ٘ن حُط٣َوش ًؼ٤َح  ٓخ طـلَ حُظَِٔٔ ح٧ِٛ

هي ٣ؼظٔي حُلٌف ٝحُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ، ٝٓغ ًُي كٌٜٙ ٤ِٓس ٖٓ ه٬ٍ ح٤ُِٔس ح٠ُٝ٧، اً 

طل٤َِ حَُٝح٣ش ٤ُْ َٓىح  أٝ ٗز٤ٜخ  رخَُٔى، ٝاٗٔخ ٛٞ ٗظَحص ٗخكٌس ك٢ ر٤٘ظٜخ 

خ ، ًٝخٕ ٌٛح ٛٞ ٍأ١ حُٔظَؿ٤ٖٔ، أٓ«ٝٗو٤ٜخطٜخ، ٝأْٛ حُؼ٘خَٛ حٌُٔٞٗش ُٜخ

ط٣ٌٖٞ ٝكيس ك٤٘ش ٖٓ ٤ًِش »حُٔئُق، ك٤يٍؽ ٗويٙ ك٢ طل٤َِ حُز٤٘ش، هٜي 

«حُؼخُْ
(216)

. 

٠٣َٔ ٓؼَكش ػ٤ٔوش ر٘ظ٣َش حَُٝح٣ش، « أرؼخى حَُٝح٣ش حُلي٣ؼش»إ ًظخد 

ح٢ٌٌِٗٞٔٓٞٗ٧ كظ٠ ٛخٍص ا٠ُ « ُِ٘وي حُـي٣ي»٣ٝٔظل٤ي ٖٓ ح٩ٌٓخٗخص حٌُز٤َس 

 ٌٕٓٞ ٖٓ ٌٓٞٗخص حُ٘وي ٝحُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش.

حَُٝح٣ش »ْ ٛخٍ كْٜ حَُٝح٣ش ٓي٣٘خ  ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس، ٓؼِٔخ ٣ظَٜٙ ًظخد: ػ

رٚ دمحم ه٤َ 6889« )ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ َّ ( ُٔئُلٚ ؿخٕ ا٣ق طخى٤٣ٚ، ٝهي ػ

ٌٝ ُلٖ حَُٝح٣ش ك٢ آهَ ططٍٞحطٜخ ٓٔظل٤يح  ٖٓ  حُزوخػ٢ )٣ٍٞٓش(. ٝحٌُظخد ػَ

ٜطِلخص حُٔٔظويٓش ك٢ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧. ٣ٌٝ٘ق كَّٜ حُٔ
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طؤ٤ُق حٌُظخد ٤ٛٔ٘ش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ػ٠ِ ٤ٓخى٣ٖ حُ٘وي، ٤ٓ٫ٝٔخ ٗوي حُوٜش 

 ٝحَُٝح٣ش ٝحَُٔى٣خص ك٢ حُـَد.

 أسئمة نظرية األدب عربياً: -9-4

حٗ٘ـَ حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ حُؼَد رؤٓجِش ٗظ٣َش ح٧ىد ػَر٤خ  ٤ٌُٕٞ ُْٜ 

َر٢، أٝ حُيٍٝحٕ ك٢ ٓيحٍحص حُلْٜ ٍإحْٛ، ٓـخُٝس ُٔـَى حُ٘وَ ػٖ ح٥هَ حُـ

حُـَر٢ ُ٘ظ٣َش ح٧ىد. ًٝخٗض حُٔلخُٝش ح٠ُٝ٧ ُِ٘ٔؾ ػ٠ِ ٓ٘ٞحٍ حُيٍحٓخص 

(، 6891« )ك٢ ٗظ٣َش ح٧ىد»حُٔخثيس ٓخ ؿخء ك٢ ًظخد ١ٌَٗ ػ٣ِِ ٓخ٢ٟ 

كؤػخٍ ػَ٘حص ح٧ٓجِش، ٝأؿخد ػٜ٘خ: ٗظ٣َش ح٧ىد: كيٝىٛخ ٜٝٓخٜٓخ، ٗظ٣َخص 

ًخس، ٗظ٣َش حُظؼز٤َ، ٗظ٣َش حُوِن، ٗظ٣َش ح٫ٗؼٌخّ، حُلٖ ح٧ىر٢، ٗظ٣َش حُٔلخ

ٗظ٣َش ح٧ٗٞحع ح٧ىر٤ش، حُظطٍٞ ك٢ ح٧ىد، ح٧ىد ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ، ح٧ىد ٝػِْ 

حُ٘لْ، ح٧ىد ٝػِْ ح٫ؿظٔخع، ٗظ٣َش ح٧ىد ك٢ حُظَحع حُؼَر٢، ٝهظْ ًظخرٚ 

رِٔلن ٠٣ْ ٜٗٞٛخ  ك٢ ٗظ٣َش ح٧ىد ُ٘وخى أٍٝٝر٤٤ٖ ٝػَد، ٖٓ ٓوظِق 

 ٍٞ.حُؼٜ

ٝحػظَف ١ٌَٗ ػ٣ِِ ٓخ٢ٟ )كِٔط٤ٖ( رؤٕ ىحكؼٚ ا٠ُ طؤ٤ُق حٌُظخد ٛٞ 

«حٌُٟ٘ٞ حُٔٔظَٔس ٖٓ هِش حَُٔحؿغ ك٢ ٓخىس ٗظ٣َش ح٧ىد»
(212)

، ٝٛٞ ٓخ ًًَطٚ 

اٗـ٤َ رطَّ ٓٔؼٖ أ٠٣خ ، ٝأٟخف ٓخ٢ٟ أٗٚ حٓظلخى ٖٓ ًظخد ػزي حُٔ٘ؼْ ط٤ِٔش 

 (.6891« )ٓويٓش ك٢ ٗظ٣َش ح٧ىد»

إٔ ٣ز٤ٖ حُظٔخ٣ِ ٝحُظيحهَ ر٤ٖ ٤ٓخى٣ٖ ٗظ٣َش ح٧ىد  كخٍٝ ٓخ٢ٟ ك٢ حُزيح٣ش

ٝحُ٘وي ح٧ىر٢ ٝطخ٣ٍن ح٧ىد، ٝأكَى ٓلٍٞح  ُِلي٣غ ػٖ حُز٣ٞ٤٘ش ػ٠ِ حػظزخٍ أٜٗخ 

طٔؼَ حطـخٛخ  ؿي٣يح ، ٝطويّ كِٔلش ؿي٣يس ٨ُىد ٓٔظ٘يس ا٠ُ ٓؼط٤خص ػِْ حُِـش حُؼخّ. 

٢ حُظَحع حُؼَر٢. ُٝؼِٜخ ٝأه٤َح  ًخٕ ٫ري ٖٓ حُلي٣غ، رَأ٣ٚ، ػٖ ٗظ٣َش ح٧ىد ك

ٖٓ حُٔلخ٫ٝص ح٠ُٝ٧ إٔ ٣زلغ رخكغ ػٖ ٬ٓٓق ٗظ٣َش ح٧ىد ك٢ طَحػ٘خ حُ٘وي١، 

 ٝإ ؿِذ ػ٠ِ ػَٟٚ ح٣٩ـخُ.

ك٢ »ػْ هٚ  كٔخى١ ٛٔٞى ًظخرخ  رؤًِٔٚ ُ٘ظ٣َش ح٧ىد ػ٘ي حُؼَد آٜخٓخ  

ك٠خٗ٘خ ر٘خء ػوخكش ٤٘١ٝش ٝه٤ٓٞش أِٜٛخ ػخرض ٝكَػٜخ ك٢ حُٔٔخء. ًٝ٘خ ٗلَٔ ك٢ أ

رِيٗخ ٝٗلِْ رؤٕ َٜٗ رٚ َٓكٞػخ  ػ٠ِ أ٣ي٣٘خ ٝػ٠ِ ِٛذ ػِٓ٘خ ا٠ُ آكخم ًٍٟٝ 

«ػخ٤ُش ٗخٛوش، ك٢ ًزي حُٔٔخء
(219)

ك٢ ٗظ٣َش ح٧ىد »، ٝهي ٠ٔٓ ٛٔٞى ًظخرٚ 

ُٓٞػش ػ٠ِ »(، ٝكٟٞ حٌُظخد ىٍحٓخص ك٢ ه٠خ٣خ ح٧ىد 6881« )ػ٘ي حُؼَد
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، ٢ٛٝ حُ٘ظ٣َش ٝحُٜٔ٘ؾ ػ٬ػش ٓلخٍٝ طٔؼَ ح٧ٝؿٚ حُٔوظِلش ُِؼِْ ٝحُٔؼَكش

«ٝح٩ؿَحء
(214)

. 

ىٍّ ٛٔٞى ك٢ حُؤْ ح٧ٍٝ ٖٓ ًظخرٚ ؿٞحٗذ ٖٓ ٗظ٣َش ح٧ىد ػ٘ي 

حُؼَد: ٗظ٣َش حُٔؼ٠٘ ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ ٝأػَٛخ ك٢ كْٜ ٝظ٤لش حٍُٜٞس، 

٬ٓكظخص كٍٞ ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي حُؼَد، حُٔلخِٟش ر٤ٖ حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ ك٢ حُظَحع 

ش حُ٘ؼَ ك٢ حُظَحع. ٝػخُؾ ك٢ حُؤْ حُؼخ٢ٗ حُؼَر٢ ٝى٫ُظٜخ، حُ٘ؼَ ٝٛل

حُٔوٜٚ ُٔ٘خٛؾ ح٧ىد حُٔ٘خٛؾ حُِـ٣ٞش ك٢ ىٍحٓش حُظخَٛس حُِـ٣ٞش، ر٤٘ٔخ ؿؼَ 

 حُؤْ حُؼخُغ ططز٤و٤خ ، ٝحهظخٍ ك٤ٚ ه٤ٜيس ُِ٘خػَ أر٢ حُوخْٓ حُ٘خر٢.

ػْ ٓؼ٠ ٗوخى ٝرخكؼٕٞ ا٠ُ طؤ٤١َحص ٗظ٣َش ٨ُىد أٝ أكي أؿ٘خٓٚ ػ٘ي 

ٗظ٣َش »ُٔـخٍ حٌُظخد ح١ٌُ كٍَٙ دمحم ًخَٓ حُوط٤ذ ٝػ٘ٞحٗٚ حُؼَد، ك٢ ٌٛح ح

(، ٝهي حطـٜض ػ٘خ٣ظٚ ا٠ُ ٬ٓكوش حُٜ٘ٞٙ حُيحُش ػ٠ِ ػ٤ِٔخص 6881« )حَُٝح٣ش

طٌٕٞ حَُٝح٣ش ٝط٣ٌٖٞ كٌَ ح٠ُٜ٘ش، كٌخٕ حٌُظخد طو٤ٜخ  ُِٜ٘ٞٙ حُظ٢ ػ٤٘ض 

ظؤهٌ ٌٓخٜٗخ ٓلٜٞٓخ  ٝٗظ٣َش ٝؿ٘ٔخ  ُ»ر٘ظ٣َش حَُٝح٣ش ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ حُلي٣غ 

ك٢ حُِِٔٔش حُؼوخك٤ش ح٣ٞ٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، ٝٓخ ٛٞ طخ٣ٍن طٌٕٞ ٝحٓظوَحٍ ٜٓطِق 

«ٝٓلّٜٞ حَُٝح٣ش ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش؟
(211)

. 

َّ « ٗظ٣َش حَُٝح٣ش»أٗخٍ حُوط٤ذ ا٠ُ إٔ ٓلّٜٞ حَُٝح٣ش ٜٓطِلٜخ  ٓ

خ رَٔحكَ ٓظؼيىس، هزَ إٔ ٣ٔظوَ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، ٣ٝؤهٌ ى٫ُظٚ حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜ

هي حًظٔذ رَأ٣ٚ، »ًخٕ حُـْ٘ حَُٝحث٢ «. كٌخ٣ش ٗؼ٣َش ٓظو٤ِش ٣ٞ١ِش»ح٥ٕ 

َٓ٘ٝػ٤ظٚ ٌٝٓخٗظٚ ك٢ حُِِٔٔش حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش، ٝٛٔخ ٓخ ٗخِٟض حَُٝح٣ش ك٢ 

ٓز٤ِٚ ٓخ ٣وخٍد ٓخثش ػخٓش، ًٔخ ٤ٓظَٜ ك٢ ٌٛٙ حُٔوظخٍحص كٍٞ ٗظ٣َش حَُح٣ٝش: 

«ٓلٜٞٓخ  ٜٝٓطِلخ  ٝه٤ٔش
(211)

. 

ش ٓٔق طو٣َز٢ ُِٔوخ٫ص ك٢ حُٔـ٬ص ٝحٌُظذ ٝحُٜٔخىٍ ٝحٌُظخد ٛٞ ك٤ِٜ

حُؼَر٤ش حُظ٢ حٛظٔض رٟٔٞٞع حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٌٓ٘ أٝحهَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ كظ٠ 

أٝح٢ٓ حُو٤٘٤ٔٔخص، أ١ كظ٠ َٓكِش حٓظوَحٍ ٌٛح حُـْ٘ ٠ٗٝٞؿٚ. ٝهي هْٔ 

:ّ  حُٔلٍَ حُٔوظخٍحص ا٠ُ ػ٬ػش أهٔخ

ْ٘ حَُٝحث٢ ٝحُيػٞس ا٤ُٚ، ػْ ٝك٤ٚ طوي٣ْ َٝٗف حُـانقسى األول:  -1

حُلٞحٍحص حُظ٢ طٔض كٍٞ ًُي. ٢ٛٝ حُلٞحٍحص ٝحُ٘وخٗخص حُظ٢ ٖٓ ه٬ُٜخ، 
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ٝؿ٘زخ  ا٠ُ ؿ٘ذ ٓغ اريحع حَُٝحث٤٤ٖ ٝحٌُظخد حُؼَد َُِٝح٣خص، ؿَٟ ط٣ٌٖٞ 

 ٗظ٣َش حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش. 

0-  :ٍ ّٖ حَُٝح٣ش انقسى انخبَ ٝك٤ٚ ىػٞس حٌُظخد حُو٤٤ٜٜٖ ٝحَُٝحث٤٤ٖ ُل

 حُٔويٓخص حُظ٢ ٣ٌظزٜٞٗخ، أٝ حُظ٢ ٣ٌظزٜخ حُ٘وخى ٧ػٔخُْٜ. ػزَ

ٝك٤ٚ ٜٗخىحص ٌُظخد ػخٗٞح َٓكِش حُظٌٕٞ حُٜخٓش رخػظزخٍ انقسى انخبنج:  -3

ٌٛٙ حُٜ٘خىحص طٌؼ٤لخ  ُظخ٣ٍن ٌٛح حُـْ٘ ح٧ىر٢ حُـي٣ي، ٝأهٌٙ ٌٓخٗٚ ُِٝٓ٘ظٚ ك٢ 

 حُِِٔٔش حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش.

ٗظ٣َخص »ك٢ رخرٚ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ٛٞ ػ٠ِ إٔ حٌُظخد ح٧ْٛ 

( ُـخرَ ػٜلٍٞ، ُظؼز٤َٙ ح٣َُٜق ػٖ حُ٘ؤٝ حُؼخ٢ُ ح١ٌُ 6889« )ٓؼخَٛس

َٝٛ ا٤ُٚ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش حُليػ٤ش ٝػ٤خ  رخُ٘وي، ٝر٘ظ٣َظٚ، ٝرآهَ 

خٍح  ٖٓ طـ٤ِخطٜخ حَُحٛ٘ش. اٗٚ حُ٘خهي ح١ٌُ ٫ ٣ؼَد أٝ ٣٘وَ حُ٘ظ٣َش ُٝؼخ  أٝ حٗزٜ

رؼ٤ي، ك٢ حُظٞه٤ض أٝ حٌُٔخٕ، رَ ٣٘ويٛخ ػٖ ٓؼَكش ىه٤وش رخُ٘ظَ ا٠ُ كخؿش حُ٘وي 

ٝحُ٘خهي حُؼَر٢ ا٤ُٜخ، ٝرخُ٘ظَ ا٠ُ ه٤ٔظٜخ ك٢ ٤َٔٓس حُ٘وي ٝططٍٞٙ ك٢ ُٓ٘ٚ، أ١ إٔ 

ؿخرَ ػٜلٍٞ ٣ِظلض ػٖ أٝٛخّ حُظخرغ ٝحُٔظزٞع ٤ُوّٞ روِوِش ح٣ًَُِٔش ح٧ٍٝٝر٤ش 

ٓوخ٬٣طٜخ »٤ُٚ ك٢ هطخد حُؼُٞٔش، ٣ٝؼ١َ ٓخ ٓٔخٙ حُظو٤ِي٣ش، ٝٓخ طل٢٠ ا

«ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش
(219)

حٍطلخع ىٍؿش حُٞػ٢ حٌُحط٢ ُٔٔخٍٓش حُ٘وي »، ك٤ٜ٤َ ًظخرٚ ا٠ُ 

ح٧ىر٢ ك٢ حُؼخُْ حُؼخُغ ح١ٌُ ٗ٘ظ٢ٔ ا٤ُٚ ك٢ ٓٞحُحس ؿ٤َٛخ ٖٓ ٓٔخٍٓخص حُ٘وي 

ؼخُْ، ٝٝػ٤خ  ح٧ىر٢، حٗط٬هخ  ٖٓ طٞطَ حُؼوَ حُٔليع ُِط٤ِؼش حُٔؼولش ك٢ ٌٛح حُ

ر٬ٌ٘ٔطٜخ حُ٘ٞػ٤ش حُظ٢ ط٠غ ػوِٜخ ك٢ ٓٞحؿٜش ٬ٌ٘ٓص حُظوِق ٝحُظويّ ٓؼخ ، 

ٝك٢ ٓٞحؿٜش أٓجِش حُٔخ٢ٟ ح١ٌُ ٫ ٣ِحٍ ٣ـِذ ػ٠ِ حُؼوخكخص حُظو٤ِي٣ش حُٔخثيس، 

«ٝأٓجِش حُٔٔظوزَ ح١ٌُ ٣وخ٣َ رخكظٔخ٫طٚ ٌٝٓٔ٘خطٚ
(219)

. 

١َ ٛٞ حُظل٣ََ ٖٓ كيى ؿخرَ ػٜلٍٞ ىٝحكغ طؤ٤ُلٚ ٌُظخرٚ ا٠ُ أَٓ ؿٞٛ

أٝٛخّ ح٩طزخع أٝ حُظزؼ٤ش رخُل٠ٍٞ حُلخػَ ُِ٘وي حُ٘خٍف ٝٗوي حُ٘وي ٝٝػ٢ حُ٘ظ٣َش 

ك٢ حُٞهض، ٫ ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ٓؼخٍف ؿي٣يس أٝ ٓـخ٫ص ػ٣َٜش، ٝاٗٔخ ٖٓ ك٤غ 

ٛٞ أىٝحص ٝٓـخ٫ص ُِٔٔخءُش حُظ٢ طْٜٔ ك٢ طل٣ََ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش ٖٓ ٓـٖ 

 ي٣ش حًَُِٔ، ٤ٟٝن أكن حَُإٟ حُٔخثيس.ح٠ٍَُٝس، ٝه٤ٞى حُظو٤ِي، ٝٝحك

ُوي هخّ ػٜلٍٞ رٔٔخٍٓش كؼَ حَُٔحؿؼش ح١ٌُ ٫ طلخٍهٚ حُٔٔخءُش رـ٤ش 

ح٫ٗظوخٍ رٌٜح حُٞحهغ ٖٓ ٤ً٘ٛش ح٩طزخع ا٠ُ ٤ً٘ٛش ح٫رظيحع، كبٕ ٌٛح حُؼوَ ٫ ٣ٌق »

ػٖ طؤ٤ًي ٛلظٚ حُٔي٤ٗش رٞٛلٚ ػو٬  ٣ٞحؿٚ ًَ أٗٞحع ح٤ُٞٛ٧ش، ٠٣ٝغ ٗلٔٚ 
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ٔ٘خه٠ش ُِ٘ظ٣َخص حُظ٢ طـظَد رخُ٘وي ػٖ ٝحهؼٚ، أٝ طـظَد رخُٞحهغ ػٖ ٟٓٞغ حُ

«ٝػ٤ٚ حُ٘وي١
(218)

. 

طلٌْ ًظخد ػٜلٍٞ ٝكيس ٓؼَك٤ش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًظخرظٚ ػ٠ِ ٓيحٍ ػ٣َٖ٘ 

« حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤ُٞي٣ش»، 6899ٝػخّ « ٗظ٣َش حُظؼز٤َ»ػخٓخ ، كوي َٗ٘ أٍٝ كُٜٞٚ 

، 6881ػخّ « ٝػ٢ حُ٘ظ٣َش»ٝ ،6881ػخّ « حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُ٘ؼ٣َش»، 6896ػخّ 

ٝظَٜص ػ٣ِٔش ػٜلٍٞ ػ٠ِ طؼ٤َٔ ٝػ٤ٚ حُ٘وي١ ك٢ أػ٘خء ٣ُخٍطٚ ح٠ُٝ٧ 

، أٓظخًح  ُحثَح  ُظي٣ٍْ ح٧ىد 6899حُط٣ِٞش ا٠ُ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش ػخّ 

حُؼَر٢ ك٢ هْٔ حُِـخص ح٧ك٣َو٤ش ٝآىحرٜخ ك٢ ؿخٓؼش ٌْٝٓ٘ ٓخى٣ٕٔٞ، اً أط٤ق ُٚ 

د حُِٔلٞظ ك٢ ٓيٟ ٌٛح حُظطِغ ر٤ٖ حُيٍحٓخص ح٧كَٝأ٤ٌ٣َٓش حُظـخٝ»إٔ ٣ؼخ٣ٖ 

ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ىٍحٓخص ح٧هطخٍ حُوخٍؿش ٖٓ ٤َُ ح٫ٓظؼٔخٍ حُط٣َٞ. ٢ٛٝ ىٍحٓخص 

ًخٕ ُٜخ ك٠ٍٞٛخ حُزخٍُ ك٢ ؿخٓؼش ٌْٝٓ٘ حُظ٢ أٜٓٔض أًخى٤ٔ٣خ ، ك٢ طٌَ٘ 

ٗٞػ٢ هطخد ٓخ رؼي ح٫ٓظؼٔخٍ، ٝأرَُص رٞح٤ًَ ٓخ ؿٔيٙ ٖٓ هِن حُزلغ ػٖ أكن 

ٓوظِق، أكن ٣ٔؼ٠ ا٠ُ ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ حُو٤ٜٛٞخص حُؼوخك٤ش ُِو٤ٜٛٞخص 

حُؼوخك٤ش ٣ُِٜٞخص حُو٤ٓٞش ك٢ ٓ٘خم كَٔ ىػخٟٝ حُظؼيى٣ش حُؼوخك٤ش ٝحُظلٍَ 

«ح٤ُٔخ٢ٓ
(211)

. 

٣ظ٤ِٔ ٗـَ ؿخرَ ػٜلٍٞ ك٢ ػ٬ع ٓٔخثَ، ح٠ُٝ٧ ٓؼَكظٚ حُٜٔ٘ـ٤ش ُظطٍٞ 

غ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس رَٓظٚ، ٝحُؼخ٤ٗش حُ٘ظ٣َخص حُ٘وي٣ش حُٔؼخَٛس حُظ٢ طٌَ٘ ٓزؼ

كٔخ٤ٓظٚ حُ٘وي٣ش حَُٔٛلش ُٔآٍ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َخص ٝٓلخؿـظٚ حُٜخٍٓش ١َُٜٝ٘خ 

ُٝظل٫ٞطٜخ، ٝحُؼخُؼش حُو٤ٔش حُٜخثِش ُٔوخ٫ص ٝػ٢ حُ٘ظ٣َش ك٢ ٓؼ٠٘ ٝػ٢ حٌُحص. 

ُٝؼ٢ِ أ٤َٗ ا٠ُ ٓؼخ٤ُٖ ُ٘ـِٚ، ح٧ٍٝ ٓ٘خه٘ظٚ ٤َُٜٔ حُ٘ؼ٣َش ٖٓ ه٬ٍ طل٫ٞص 

ح٧رَُ طٞىٍٝٝف، ٖٓ كِٔٚ ك٢ حُٔظ٤٘٤خص رظؤ٤ْٓ أؿ٤َٓٝش ػخٓش ٨ُىد، ػِٜٔخ 

( 6892« )ؿِٝ أ٣ٌَٓخ»ا٠ُ ًٝرخٕ ح٧ىر٢ حُوخُٚ ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُؼوخك٤ش ك٢ ًظزٚ 

 (، كٌظذ: 6886« )أه٬م حُظخ٣ٍن»(، 6898ٝ« )حُظ٘ٞع ح٩ٗٔخ٢ٗ»ٝ

حُ٘ؼ٣َش  ٌُٖٝ ػ٤ِ٘خ إٔ ٫ ٠ٔ٘ٗ إٔ حٗظٜخء حُ٘ؼ٣َش ح٫ْٓ ًخٕ ٣ؼ٢٘ روخء»

حُٜلش، كؼ٘يٓخ طَحؿؼض ح٠ُٝ٧ حُيحُش ػ٠ِ حُؼِْ ح٧ىر٢ حُؼخرض، طويٓض حُؼخ٤ٗش 

حُيحُش ػ٠ِ ٓزخىة حُٜ٘غ حُٔظـ٤َ، ٝؿيص ه٤َٗش حُظؼي٣ي ٝحُظ٘ٞع ٝحُٔـخ٣َس كٔذ 

حُٔـخٍ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظٜق رٜخ، ٝك٤غ حُلؼَ ح٩ٗٔخ٢ٗ ح١ٌُ ٣ٞحؿٚ ٓخ ٣ظَ ك٢ 

ٍ حُٜ٘ؼش حُظ٢ ٫ ط٘لَٜ ػٖ حُلخػَ ح١ٌُ ٣٘ظؾ كخؿش ا٠ُ حٌُ٘ق، رلؼخ  ػٖ أَٓح

«هطخرٜخ أٝ حُٔظِو٢ ح١ٌُ ٣ٔظوزَ ٌٛح حُوطخد
(216)

. 
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أٓخ ًٍٝس ط٘خ٢ٓ ٗوي حُ٘ظ٣َش، ك٤زيٝ ؿ٤ِخ  ك٢ كٍٜٞ ٝػ٢ حُ٘ظ٣َش، ى٫ُش 

َٓ٘هش ػ٠ِ ك٠ٍٞ حُ٘خهي حُؼَر٢ ك٢ ٤ٓيحٕ ٛٞ ػ٬ٓش ٖٓ ػ٬ٓخص حُليحػش ك٢ 

 خ٤ُش ٖٓ حُٞػ٢ رخ٧هَ، ٝحُٞػ٢ رخٌُحص.ػَٜٗخ حَُحٖٛ، هَِ ٌٛٙ حُيٍؿش حُؼ

 البحث عف نظرية نقدية عربية: -11
رِـض كٔخ٤ٓش حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد أٗيٛخ ك٢ ٓطخُزظْٜ ر٘ظ٣َش ٗوي٣ش 

ػَر٤ش، ٓزخَٗس، أٝ ك٢ ٤ٓخم ٓؼخٗخطْٜ ٬ٌُ٘ٔص حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ اُحء 

ش. ٝظَٜص أٍٝ ٤ٛخؿش ٌُٜٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس روخٛش، ٝحُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش رؼخٓ

ٓوظَكخص ٓزيث٤ش رخطـخٙ »حُٔطخُزش ك٢ ٓوخُش كٔخّ حُوط٤ذ )كِٔط٤ٖ( حَُحثيس 

(. ٝهي حػظٌٍ حُوط٤ذ، رخىة 6896)حُٔٞهق ح٧ىر٢ « ٗظ٣َش ػَر٤ش ك٢ ح٧ىد

١ً ريء، ػٖ أ١ ٗٞع ٖٓ حُظ٠و٤ْ أٝ ح٫ىػخء ك٢ حُؼ٘ٞحٕ، كخُو٤٠ش هخثٔش، 

َ ػٖ كخؿش ٗوي٣ش ػخٓش. ٝهي ػخُـٜخ ٖٓ ه٬ٍ ٝحُٔؼ٢ ا٤ُٜخ ٓ٘٘ٞى، ٢ٛٝ طؼز٤

ٜٓطِل٢ ٗظ٣َش ح٧ىد ٝٗظ٣َش حُ٘وي أ٫ٝ ، ٖٝٓ ه٬ٍ ٍَٟٝطٜٔخ ك٢ حُل٤خس 

ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش حَُحٛ٘ش ٝحُٔٔظوز٤ِش، ٖٝٓ ه٬ٍ ٌٓٞٗخطٜخ حُظ٢ ٝؿيٛخ 

 طٞؿِ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 ح٫ٗط٬م ٖٓ حُٞحهغ ح٧ىر٢ حُٔؼخَٛ. -6

 طَحػ٢ ٓليى.ح٫ٗط٬م ٖٓ ٓٞهق  -2

 ح٫ٗط٬م ٖٓ حُٔ٘خم ح٧ىر٢ حُؼخ٢ُٔ حُٔؼخَٛ. -9

ٝىػخ ا٠ُ اهَحؽ ط٤ًَذ ٤ًٔخ١ٝ ًخٗق ٜٓ٘خ، كؼٔش ػ٬هش ىحثٔش حُلًَش 

اًح ٣ٌٖٔ َُِٔء إٔ ٣ظٍٜٞ ٗظ٣َش ح٧ىد »ٝىحثٔش ح٤ٍَُٜٝس ك٢ ٌٛح حُٔؼِغ، ٝ

 ػ٠ِ ٌَٗ ٓؼِغ طظلخػَ أ٬ٟػٚ حُؼ٬ػش ك٢ ؿي٤ُش ىحثٔش ط٠ٖٔ ٌَُ ػَٜ٘ إٔ

٣ٞحُٕ حُؼَٜ٘ ح٥هَ، ٣ٝظيحهَ ٓؼٚ، ٣ٝئػَ ك٤ٚ. كخُٔٞهق ٖٓ حُظَحع ٓؼ٬  ٣ظليى 

ٖ: حُٔخكش ح٧ىر٤ش حُلؼ٤ِش ٝحُٔئػَحص  رلؼَ طٜخىٓٚ ٝطٞحُٗٚ ٓغ حُؼ٣َٜٖ٘ ح٥ه٣َ

ح٧ؿ٘ز٤ش، ٝحُٔٞهق ٖٓ حُٔئػَحص ٣ظليى رلؼَ حُؼخ٤ِٖٓ ح٥ه٣َٖ، ٌٌٝٛح ىٝح٤ُي. 

طٞحُي٣ش طظيحهَ ػ٘خَٛٛخ حُٔؼِؼش، ٝطظلخػَ، كٜ٘خى إً كًَش ى٣خٌُظ٤ٌ٤ش طٜخى٤ٓش 

ُظوَؽ ط٤ًَزخ  ؿي٣يح  ك٤خ  ى٣٘خ٤ٌ٤ٓخ  هخىٍح  ػ٠ِ طٞظ٤ق حُؼ٘خَٛ حُؼ٬ػش ك٢ ِٗٝع 

«ٓٔظَٔ ا٠ُ حُوِن ٝح٩ريحع ٝحُظـيى
(212)

. 

إ كٔخّ حُوط٤ذ ُْ ٣وَؽ ك٢ ٓوظَكخطٚ ػٖ ًُي حُِ٘ٝع حُٔظؤَٛ ُيٟ 

ك٢ ١َك٤ٖ ٓظـخًر٤ٖ ٓظٜخٍػ٤ٖ ٛٔخ  ؿخُز٤ش حُ٘وخى حُؼَد ك٢ ٍإ٣ش ٌٛٙ حُو٤٠ش

                                                                 
)دمشق( « الموقف األدبي»في مجمة « مقترحات مبدئية باتجاه نظرية عربية في األدب»حساـ:  . الخطيب،262
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حُظو٤ِي حُ٘وي١ حُؼَر٢ ك٢ كْٜ ح٧ىد ٝحُ٘وي، ٝحُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش حُيحٛٔش. ٝك٢ 

ٓخكظٜٔخ طؼخٍ ح٬ٌُ٘ٔص حٌُؼ٤َس حُٔئٍهش: حُظل٤ٌَ رخُٜٔ٘ؾ، رخُٜٔطِق، 

رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، رخُؼ٘خَٛ حٌُحط٤ش ٝطط٣َٞٛخ، رٜٞؽ طوخ٤ُي أىر٤ش ٝٗوي٣ش. 

حص حُ٘وخى حُؼَر٤ش، اؿخرش ػ٠ِ أٓجِش ؿٜخى كخَٟ )ُز٘خٕ( ك٢ ًظخرٚ ٝطٌ٘ق ٜٗخى

( ػٖ ٌٛح ًِٚ، أٓؼخٍ أكٔي ٤ٌَٛ )َٜٓ(، ٝر٤َ٘ حُو١َٔ 6884« )أٓجِش حُ٘وي»

)حُٔـَد(، ٝؿخرَػٜلٍٞ )َٜٓ( ٝؿٍٞؽ ١َحر٢٘٤ )٣ٍٞٓش(، ٝه٤ِلش حُظ٢ٔ٤ِ 

 )٤ُز٤خ( ٝٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ )حُٔـَد(، ٝطٞك٤ن رٌخٍ )طْٞٗ(.. ٝؿ٤َْٛ.

وي ػ٢٘ أكٔي ح٤ُخر١ٍٞ )حُٔـَد(، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ا٠ُ ٝكيس حُلٌَ ك

 حُ٘وي١ حُؼَر٢:

إً ٤ُْ ُي٣٘خ ري٣َ ٟٓٞ حُٔؼَكش، ٤ُْٝ ُ٘خ كَ ا٫ طـخُٝ ح٩ه٤ٔ٤ِش، »

٤َٜٓٝٗخ حُلو٤و٢ ٛٞ ك٢ ٝػ٤٘خ رؤٕ ح٧ٓش حُؼَر٤ش ُٜخ ٤ٍٛي ك٠خ١ٍ ٛخّ ؿيح . 

ي، طخ٣ٍن ٓٞكي، ٜٓخُق آ٤ٗش ٌٝٛح ح٤َُٛي ٤ٍٛي ك١ٌَ ٓٞكي، ٤ٍٛي ُـ١ٞ ٓٞك

ٝٓٔظوز٤ِش. ٣ـذ إٔ ٣ظٞكي حُؼَد، ٧ٕ حُؼخُْ أٛزق ٣ؼ٤ٖ ح٥ٕ ػَٜ طٌظ٬ص ٫ 

ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ٘ؼخٍحص ٝحُوطخد، ٌُٖٝ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٟز٢ حُٜٔخُق ٝطلي٣ي 

ح٧ٛيحف، ٍْٝٓ حٓظَحط٤ـ٤ش ك٢ ح٤ُٔيحٕ ح٫هظٜخى١ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُؼوخك٢ ٝحُؼ٢ِٔ 

ش ٝحُٞكيس، ٌٛٙ ٢ٛ حًَُخثِ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ٝحُؼ١ٌَٔ. حُؼِْ ٝحُؼوخك

حُؼخُْ حُؼَر٢. ٝا٫ كل٢ حُٜ٘خ٣ش ٌٓ٘ظ٘ق رؼي كٞحص ح٧ٝحٕ أٗ٘خ ٓخ ُُ٘خ ك٢ ٗوطش 

«حُزيح٣ش ٗيٍٝ كٍٞ أٗلٔ٘خ، ر٤٘ٔخ حُؼخُْ ٣ظويّ
(219)

. 

ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُ٘زَس ح٤ُٔخ٤ٓش حُ٘ؼخ٣ٍش حُظ٢ طِلغ كي٣غ ح٤ُخر١ٍٞ، كبٜٗخ 

ٔؼ٢ حُٔ٘ظَى ر٤ٖ حُ٘وخى حُؼَد، كٌٜح ٛٞ ؿخرَ ػٜلٍٞ )َٜٓ( طئًي ٌٛح حُ

 ٣٘خى١ رظؤ٤ْٓ ٜٓ٘ـ٤ش ػَر٤ش: 

ٗلٖ ٗلظوَ ا٠ُ ٌٛٙ حُٜٔ٘ـ٤ش أ٬ٛ ، ٝٗلٖ ٗلظوَ ا٠ُ ح٤ُٜـش حُظ٢ طـؼَ »

ٖٓ حُ٘وي ػِٔخ . كِ٘ئْٓ أ٫ٝ  ٌٛٙ ح٤ُٜـش، ُٝ٘ؼَٔ ػ٠ِ إٔ ٣ِْٔ حُـ٤ٔغ أ٫ٝ  

٠ حُٔٞؿٞى ك٢ حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ػْ رؼي ًُي ر٠ٍَٝس إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘وي ػِٔخ  رخُٔؼ٘

«طوظِق ك٢ حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ أطلْٔ ُٚ أٗخ ٝح١ٌُ طظلْٔ ُٚ أٗض
(214)

. 

إ ٌٛح حًُٞي حُٔؼَك٢ ٝحُ٘وي١ ك٢ حُزلغ ػٖ ٗظ٣َش ٗوي٣ش ػَر٤ش ٛٞ ح١ٌُ 

٣لَٔ حٗظـخٍ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد ػ٠ِ طَحػْٜ حُ٘وي١ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس، ٝحًظل٢ 

٘ٞحٗخص ٌٛح ح٫ٗظـخٍ، كوي ًخٕ حُٔـِيحٕ حٌُِحٕ أٛيٍطٜٔخ ٓـِش رخ٩ٗخٍس ا٠ُ ػ

( حُظؼخَٓ حُٜٔ٘ـ٢ ح٢ُٝ٧ حُٞحٓغ ٌُٜٙ 6891« )طَحػ٘خ حُ٘وي١»كٍٜٞ ػٖ 
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 .67. المصدر نفسو ػ ص264



 ـ 159ـ  

حُو٤٠ش، اً ؿَٟ ط٘خٍٝ حُٟٔٞٞػخص حُظخ٤ُش: ٍٝحكي حُ٘وي ح٧ىر٢ ػ٘ي حُؼَد، حُِلع 

ي حُؼَر٢ حُوي٣ْ، ٓلّٜٞ ٝحُٔؼ٠٘ ك٢ حُز٤خٕ حُؼَر٢، ح١٩خٍ حُ٘ؼ١َ ٝكِٔلظٚ ك٢ حُ٘و

حُؼ٬ٓش ك٢ حُظَحع، حُ٘ؼَ ٝٛلش حُ٘ؼَ ك٢ حُظَحع، ١ز٤ؼش حُ٘ؼَ ػ٘ي كخُّ 

حُو١َخؿ٢٘، هَحءس ٓليػش ك٢ ٗخهي هي٣ْ )حرٖ حُٔؼظِ(، حُ٘وي حُِـ١ٞ ك٢ حُظَحع 

 حُؼَر٢، ػٖ ح٤ُٜـش ح٩ٗٔخ٤ٗش ُِي٫ُش، ىٍحٓخ حُٔـخُ.. حُن.

« طَحػ٘خ حُ٘وي١»ح  ِٓىٝؿخ  ػٖ )ىٓ٘ن( ػيى« حُٔٞهق ح٧ىر٢»ػْ أٛيٍص 

ٟ: حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُ٘وي حُؼَر٢ حُوي٣ْ، آٍحء هي٣ٔش 6891) (، ط٘خٍٝ ٟٓٞٞػخص أهَ

كي٣ؼش ك٢ ُـش حُ٘ؼَ، ٜٓطِلخص حُ٘وي حُظطز٤و٢ ك٢ حُ٘ؼَ حُلي٣غ، حُ٘وي ٝحُ٘ظَس 

ح٤ُُٞٔ٘ش ك٢ َٗف حُٞحكي١، ىٍحٓش ٛٞط٤ش ُ٘ظخّ حُٔؼـْ حُؼَر٢، ٗظ٣َش أر٢ 

حُ٘ؼ١َ، ٓلخ٤ْٛ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ ر٤ٖ حُظو٤ِي٤٣ٖ حُؼَر٢ طٔخّ ك٢ حُ٘وي 

ٝحُـَر٢، حُ٘وي حُِـ١ٞ حُوي٣ْ ٝحٓظَٔحٍٙ ك٢ حُ٘وي حُِـ١ٞ ك٢ ٣ٍٞٓش، حُِٔخ٤ٗش 

 ٜٝٓ٘ؾ حُظل٤ٌَ ػ٘ي حُؼَد..حُن.

هَحءس »ػْ أٛيٍ حُ٘خى١ ح٧ىر٢ حُؼوخك٢ رـيس، ٝهخثغ ٗيٝطٚ حُؼَر٤ش حٌُزَٟ 

( ك٢ ٓـِي٣ٖ ًز٣َ٤ٖ، ْٟٝ حُٔـِيحٕ حُٟٔٞٞػخص 6881« )ؿي٣يس ُظَحػ٘خ حُ٘وي١

حُظخ٤ُش: هَحءس حُظَحع حُ٘وي١: ٓويٓخص ٜٓ٘ـ٤ش، أرلخع ك٢ حُٜٔطِق حُ٘وي١، 

أرلخع ػٖ ىٍٝ حُز٬ؿش ك٢ حُظَحع حُ٘وي١، أرلخع ػٖ حُظَحع حُ٘وي١ ر٤ٖ 

حُٔخ٢ٟ ٝحُلخَٟ، أرلخع ػٖ حُظٔخ٣ِ ر٤ٖ حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ، أرلخع ػٖ ه٠خ٣خ 

حُظَحع حُ٘وي١، أرلخع ػٖ ٬ٌ٘ٓص ك٢ حُي٫ُش ٝح٧ِٓٞر٤ش. ٝهي ر٤ٖ  ٓل٣ٍٞش ك٢

ػزي حُلظخف أرٞ ٓي٣ٖ، ٓي٣َ حُ٘خى١، ك٢ طوي٣ٔٚ ُِٔـِي٣ٖ، إٔ ٌٛح حُٜخؿْ حُ٘وي١، 

٤ٌٕٓٞ َٓ٘ٝػخ  ٬٣ٞ١  ُٞػ٢ طَحػ٘خ حُ٘وي١
(211)

. 

ُؼَ ٌٛٙ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ؿخٗذ ٝحكي ٖٓ ٌٛح حُزلغ ح١ٌُ ٣َحٙ حُ٘خهي حُؼَر٢ 

 طلٜق ػٖ ٓيٟ حػظٔخُٚ رٞػ٢ حٌُحص ك٢ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش. ٬٣ٞ١  
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 حُلَٜ حُؼخُغ

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظِٜش رخُؼِّٞ 

 ح٩ٗٔخ٤ٗش
ىيمف االجتماعي، بتجمياتو األيديولوجية عمى النقد األدبي العربي الحديث 

خُؼِّٞ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُظ٢ طؤهٌ ر حتى نياية السبعينيات، فأخممت، أو كادت،

ح٩ٗٔخ٤ٗش ٟٓٞ ٓخ حطَٜ رؼِْ ح٫ؿظٔخع، أٝ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ رظطز٤وٜخ حُ٘ؼخ١ٍ 

حُٔزخَٗ، ٝحُـيحٗٞك٢ حُٔظطَف ؿخُزخ ، ٝٗيٍص حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش حُظ٢ طٔظٜي١ 

رٜٔ٘ـ٤ش ػِْ ح٫ؿظٔخع، ا٫ ك٢ ٓطخُغ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص حٓظـخرش ُِٔظـ٤َحص حُظ٢ ػٜلض 

٤ًش أٝ حُٔخ٤ًٍٔش ح٤َُٔٓش، ُِٝظطٍٞ حُٔؼَك٢ رخُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح

ح١ٌُ ٣ظ٤ق ُِ٘وي ح٧ىر٢، ح٬ٔٗ٫م ٖٓ ٗظ٣َش حُٔؼَكش، ٤ٌُٕٞ ُٚ ا١خٍٙ حُٔؼَك٢ 

٫ٓظٌ٘خف حُؼ٬هخص »حُٔٔظوَ، كظؼيىص حُٔلخ٫ٝص حُؼَر٤ش ٌٓ٘ ٓطِغ حُؼٔخ٤ٗ٘خص 

كو٤و٤ش « ٣ٞٛش»حُٔوظِلش ر٤ٖ ٓ٘ظٞٓش حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝحُ٘وي، ط٤ٜٔيح  ُِزلغ ػٖ 

«ٌُٜح حُ٘وي، طـؼَ ٓ٘ٚ ػِٔخ  هخثٔخ  رٌحطٚ
(211)

، ٝهي ىػْ حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ حُؼَد 

حؿظٜخىحطْٜ رظؼ٣َذ ػيى ٖٓ حُٔئُلخص ح٧ؿ٘ز٤ش حُظ٢ طٜيص ٌُٜٙ حُؼ٬هخص أٓؼخٍ 

حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝحُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش»
(219)

ح٧ىد ٝحُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش»ٝ« 
(219)

.» 

ا٠ُ ٓٔخءُش اٌٗخ٤ُش ػ٬هش حُ٘وي ح٧ىر٢ ُوي ٓؼ٠ ػيى ٖٓ حُ٘وخى رخٓظَٔحٍ 

ح١ٌُ ٣ؼي أًزَ آٜخّ ٗوي١ ػَر٢ ك٢ ٌٛح « كٍٜٞ»رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ك٢ ػيى 

ح١٩خٍ، ًخُلِٔلش )٢ًُ ٗـ٤ذ ٓلٔٞى(، ٝحُؼِّٞ حُ٘ل٤ٔش )ٜٓطل٠ ٣ٞٓق(، 

 ٝحُؼِّٞ رؼخٓش )٣ل٠٤ حَُهخ١ٝ(، ٝػِْ ح٫ؿظٔخع )دمحم كخكع ى٣خد( ٝحَُٝح٣ش ٬ٌٗ  

ٓئٓٔش حؿظٔخػ٤ش )ٛز١َ كخكع(، ٝػِْ حُِـش )طٔخّ كٔخٕ( ٝح٧ِٓٞر٤ش أىر٤خ  ٝ

)٬ٛف ك٠َ( ٝكخُش حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ )دمحم ػ٢ِ حٌَُى١( ٝكخُش حُ٘وي حَُٔٔك٢ 

                                                                 
ػ المجمد الرابع ػ العدد « لنقد األدبي والعمـو اإلنسانية»)القاىرة( عف « فصوؿ»أنظر العدد الخاص مف مجمة  .266

 .5ػ ص 1983األوؿ ػ أكتوبر ػ نوفمبر ػ ديسمبر 
 .1982 كاـ( ػ دار الفكر ػ دمشق)تعريب فيد ع« النقد األدبي والعمـو اإلنسانية»كابانس، لوؼ:  .267
 .1986)ترجمة يوسف حالؽ( ػ منشورات وزارة الثقافة ػ دمشق « األدب والعمـو اإلنسانية»عدة مؤلفيف:  .268
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)ٓخ٤ٓش أكٔي أٓؼي(، ٝطيٍ ٌٛٙ حُٔٔخء٫ص ػ٠ِ ه٤ٔش ح٫ؿظٜخىحص حُظ٢ طظ٠ٜٔ٘خ، 

ىر٢، رٞٛلٜخ ٢ٛٝ طَه٠ ا٠ُ أْٛ حُٔٔخٛٔخص حُٔطَٝكش ك٢ ٤ٓيحٕ حُ٘وي ح٧

(، 6891« )ح٧ىد ٝحُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش»اٌٗخ٤ُش ػخ٤ُٔش، ًٔخ ك٢ حٌُظخد حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ 

ٝٛٞ ُل٣َن ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ حُٔٞك٤٤ض، ىػٞح أ٠٣خ  ا٠ُ أ٤ٔٛش طط٣َٞ حُؼ٬هخص 

حُٔظزخىُش ر٤ٖ ػِْ ح٧ىد ٝحُؼِّٞ ح٧هَٟ ػ٘ي طوخ١غ ػِْ ح٧ىد رٌٜ حُؼِّٞ، ٝػ٘ي 

ل٣ٌٍٖ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ رؤ٫ ٠ٔ٘ٗ إٔ طٍٜٞٗخ ُ٘وخ١ حُظوخء كيٝىٙ رليٝىٛخ، ٓ

حُظوخ١غ ٝحُليٝى ُؼِٔ٘خ ًحطٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘٘ؤ ا٫ ك٤ٖ ٗظِٔي ٟٓٞٞػ٘خ ٜٝٓ٘ـ٤ظٚ 

كزويٍ ٗـخف ػَٔ ػِٔخء ح٧ىد ك٢ ٓـخٍ ػِْٜٔ حُوخٙ، ٝرويٍ ٓخ »روٞس ٝػزخص، 

٣ِىحى  طٌٕٞ حُيهش حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣لِٜٕٞ ػ٤ِٜخ رطَحثن حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش أطْ،

ُـئْٝٛ ا٠ُ ١َحثن حُؼِّٞ حُيه٤وش كؼخ٤ُش ٝأػَح . ٝحُٔوٜٞى ٛ٘خ ٤ُْ طؤؿ٤َ طـخٍد 

حٓظويحّ ١َحثن ٌٛٙ حُؼِّٞ ا٠ُ ٓٔظوزَ رؼ٤ي، رَ ٫ ؿيٟٝ حُظ٤٣َٞ )ٖٓ 

ح٣َُخ٤ٟخص( حُٔظَٔع ُِظٞحَٛ ح٧ىر٤ش ٝحُل٤٘ش. ٌٝٛح ٛٞ رخ٠ُز٢ حُٔـخٍ ح١ٌُ ٫ 

«رَٜؽ حُٟٔٞش ٣ط٤ن حُؼِْ ك٤ٚ أًؼَ ٖٓ أ١ ٓـخٍ آهَ
(218)

. 

ٝأٗظَ ك٢ ٌٛح حُلَٜ ا٠ُ ططٍٞ ح٫ٛظٔخّ رو٠خ٣خ حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝحُؼِّٞ 

ح٩ٗٔخ٤ٗش، ػْ أٗخهٖ رب٣ـخُ، ػ٬هش حُ٘وي ح٧ىر٢ رخُلِٔلش أ٫ٝ ، ٝرؼِْ حُ٘لْ ػخ٤ٗخ ، 

 ٝرؼِْ ح٫ؿظٔخع ػخُؼخ .

 قضايا النقد األدبي والعموـ اإلنسانية: -1
 حديث تعريباً وتأليفاً:مقاربة النقد األدبي ال 1-1

حهظَد حُ٘وي ح٧ىر٢ ٖٓ ٓ٘خٛـٚ حُلي٣ؼش ك٢ حُٔظ٤٘٤خص ك٢ ٍكخد حُـخٓؼخص 

حُؼَر٤ش رظؤػ٤َ حَُٝحكي حُؼ٤ِٔش حُٔئِٛش ك٢ حُـَد، ٝطزيٟ ًُي ك٢ حُظؼ٣َذ أ٫ٝ ، 

ٝك٢ حُظؤ٤ُق ػخ٤ٗخ ، كوي ػَرض رؼٞ ح٧ػٔخٍ ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُـَر٢، 

ٝظَٜص  The Armed Vision( »6811ىر٢ ٝٓيحٍٓٚ حُلي٣ؼش حُ٘وي ح٧»أٓؼخٍ 

ٓزخىة حُ٘وي »، Stanley Hayman( ُٔظخ٢ِٗ ٛخ٣ٖٔ 6811طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

( ٍ. أ. أ. ٍط٘خىٍُ 6812« )Principales of Literary Criticismح٧ىر٢ 

I.A.Richards ٝ ،«ٕٓوخ٫ص ك٢ حُ٘وي »( 6811ٝ« )ٜٗٞٙ حُ٘وي ح٧ىر٢: ح٤ُٞٗخ

Essays in Criticism( »6911  ُٔخط٤ٞ أٍُٗٞي 6811ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش )

M.Arnold ،«ػ٬ػش أؿِحء(،  6819-6811« )حُ٘وي: أْٓ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ

 Critical Approaches toٓ٘خٛؾ حُ٘وي ح٧ىر٢ ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن »ُؼيس ٗوخى، ٝ

Literature( »6811   ُي٣ل٤ي ى٣ظِ٘ 6819ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش )David 

Daiches. 
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ُوي أًي ٓؼَرخ ًظخد ٛخ٣ٖٔ ك٢ طٜي٣َ حُؤْ حُؼخ٢ٗ أٜٗٔخ ُْ ٣ظٞهؼخ ٌٛح 

حُظَكخد ح١ٌُ هٞرَ رٚ، اًح أٌٝٗض ١زؼظٚ ح٠ُٝ٧ ػ٠ِ حُ٘لخً رؼي إٔ أٛزق ػٔيس 

حُ٘وخى ٝأٓخطٌس ح٧ىد ٝحُط٬د ك٢ ٓؼظْ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش، ٝأ٬ٓ  إٔ ٣ٔي ػـَس ك٢ 

حُؼَر٤ش، رؼي إٔ ُٔٔخ كخؿش حُيح٤ٍٖٓ ا٠ُ حٌُظذ حُ٘وي٣ش حُـخىس. َُٝرٔخ حٌُٔظزش 

ًخٗض حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ٣ؼَد ك٤ٜخ ًظخد ٗوي١ ٣ؼَٝ رخُظل٤َِ حُٔؼٔن، ٝرِـش 

حُ٘وي حُؼ٤ِٔش حُٜؼزش حُؼ٤َٔس ٧ْٛ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش ك٢ حُـَد، ٣ٝ٘خهٖ 

٣ٍٝٞى َٓحؿغ ٓوظخٍس ُِ٘وي ح٧ىر٢  حُٔئحٍ حُِٔق كٍٞ ا٣ـخى ٌٓٛذ ٗوي١ ٓظٌخَٓ،

 ، رِـظٜخ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش.6862ٌٓ٘ ٓ٘ش 

ٝط٤ِٔ طؼ٣َذ ًظخد ٍط٘خٍىُ رٔويٓظٚ حُط٤ُٞش ح٠ُخك٤ش حُظ٢ ًظزٜخ ٓظَؿٔش 

دمحم ٜٓطل٠ ري١ٝ )َٜٓ( ح١ٌُ حٗظوَ ك٢ ٓطِغ حُٔظ٤٘٤خص ا٠ُ حُظي٣ٍْ ك٢ 

ـَرش حُل٤٘ش، ا٠ُ ط٤ٓٞغ ٓـخٍ حُظ»ؿخٓؼش ُ٘يٕ، ٝر٤ٖ إٔ ٗظ٣َش ٍط٘خٍىُ أىص 

ٝا٠ُ طز٤ٖ ٓيٟ حُظؼو٤ي ٝحُـِحٍس حُِظ٤ٖ طٞؿيحٕ ك٢ ٤ٔٗؾ حُؼَٔ ح٧ىر٢ حَُحثغ، ًٔخ 

أُوض ٟٞءح  ؿي٣يح  ػ٠ِ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٔخثَ حُ٘وي٣ش حُؼ٣ٜٞش ٓؼَ حُظَحؿ٤ي٣خ 

ٝحٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ٝحُُٕٞ ٝح٤ُٓٞٔو٠ ٝحُؼ٘خَٛ ح٤ٌُِ٘ش رٍٜٞس ػخٓش، ًٌُي أًي 

حُل٘خٕ، كو٠٠ ًُي ػ٠ِ ريع ح٩ؿَحد ٝح٫ػٞؿخؽ ُ٘خ ط٘خٍىُ أ٤ٔٛش طٞحُٕ 

ٝحَُٔٝ ك٢ كٔخ٤ٓش حُل٘خٕ ٝٗو٤ٜظٚ، ٝحُظ٢ ٗـؼٜخ اطزخع حٌُٔٛذ حُـٔخ٢ُ 

«ٝحُلٖ ٧ؿَ حُلٖ ك٢ أٝحهَ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ
(291)

. 

طلخهٔض ٝطَحًٔض، ٓٔخ « حُؼ٣ٜٞش»٫ٝ ٣ول٠ إٔ أٓؼخٍ ٌٛٙ حُٔٔخثَ حُ٘وي٣ش 

٤ٓخىس حُ٘وي حُٜلل٢ ٝحُ٘وي حُِـ١ٞ ٣ظطِذ ٓؼخُـش ػ٤ِٔش ٜٓ٘ـ٤ش ُٜخ ك٢ ظَ 

حٍُٔٞٝع. ٝٓؼَ َٓ٘ٝع ٣ُْٞ ػٞٝ ُظؼ٣َذ ٜٗٞٙ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ طَحع 

ح٩ٗٔخ٤ٗش ح١ٌُ ُْ ٣ٌظَٔ ٓلخُٝش ٜٓ٘ـ٤ش ُٔؼَكش أٍٛٞ ٗظ٣َش حُ٘وي ٝٓيحٍٓٚ 

حُٔوظِلش ك٢ ٜٓخىٍٙ حَُث٤ٔش، كلٟٞ حُـِء ح٧ٍٝ طؼ٣َزخ  ٧هٞحٍ أك١٬ٕٞ ك٢ 

كٍٞ « حُـ٣ٍٜٞٔش»ٌُظخد حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ٝحُؼخَٗ ٖٓ ، ٝك٢ ح«ح٣ٕٞ»ٓلخٍٝس 

١ز٤ؼش حُ٘ؼَ ر٤ٖ حُٜ٘خػش ٝح٩ُٜخّ، ١ٝز٤ؼش ح٧ىد ر٤ٖ ح٣ُِق ٝحُلو٤وش ١ٝز٤ؼش 

ػٖ ٍَٟٝس « حُوٞح٤ٖٗ»حُلٖ ر٤ٖ ح٧ه٬م ٝح٫ٗل٬ٍ، ٝأهٞحٍ أك١٬ٕٞ ك٢ ًظخد 

٢ٛٝ  ٫ٍٓظٞكخٕ،« ح٠ُلخىع»كَٝ حَُهخرش ػ٠ِ ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش، ػْ ٤ًٓٞي٣خ 

طؼي، ًٔخ ٣ئًي طخ٣ٍن حُ٘وي ح٧ىر٢، ٖٓ أْٛ ٜٓخىٍ حُ٘وي ح٧ىر٢ ُِٔٞحُٗش حُ٘ؼ٣َش. 

ح١ٌُ ٟٝؼٚ ٣ُْٞ « حُٔؼـْ ح٢ٌ٤ٓ٬ٌُ»ؿ٤َ إٔ حُـِء ح٧ْٛ ك٢ ًظخرٚ ٛٞ 

ػٞٝ ك٢ أًؼَ ٖٓ ػ٬ػٔخثش ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ، َٓطذ طَط٤زخ  أرـي٣خ ، 

ٙ حُٜ٘ٞٙ حُ٘وي٣ش ٖٓ ٜٓطِلخص ٤ُٔظؼ٤ٖ رٚ حُوخٍة ػ٠ِ ٓؼَكش ٓخ ٍٝى ك٢ ٌٛ

                                                                 
)ترجمة وتقديـ دمحم مصطفى بدوؼ ػ مراجعة لويس عوض( ػ المؤسسة « مبادغ النقد األدبي»رتشاردز، أ. أ:  .271
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ٝأٓٔخء أػ٬ّ طظَٜ رخ٧ىد، أٝ رخ٧ٓخ٤١َ، أٝ رخُظخ٣ٍن. ٖٝٓ أٓق، إٔ حُظَٝف 

حُظخ٤ُش ُْ طٔؼق ػٞٝ ػ٠ِ أًخٍ َٓ٘ٝػٚ حُٜخّ ٝحُٔئػَ ك٢ طط٣َٞ حُ٘وي 

 ح٧ىر٢.

(، 6811« )ٓوخ٫ص ك٢ حُ٘وي»ٝظَٜ ك٢ حُلظَس ٗلٜٔخ ًظخد ٓخط٤ٞ أٍُٗٞي 

ٖٗ كَرخ  »وخٍرش ػَٔ ٗخهي اٗـ١ِ٤ِ ٖٓ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٝٛٞ ًٗٔٞؽ رخَٛ ُٔ

ػٞحٗخ  ػ٠ِ ح٣ُِق ٝحُويحع ٝحُٔٞه٤ش ٝحُظؼٜذ ٝحُظ٣َٜؾ ٝحُ٘ؼًٞس حُظ٢ ًخٗض 

ٓخثيس ك٢ حُ٘وي ٝح٧ىد ك١َّٞؤ ح٧ٍٝ ُٖٔ ؿخء رؼيٙ ٖٓ حُ٘وخى ٢ٌُ ٣لِٔٞح ٓ٘خػَ 

ٗظـظٚ ػوٍٞ حُٜيم ٝحُـي٣ش، ٣َٝ٘٘ٝح ػ٠ِ أى٣ٜٔخ أك٠َ ٓخ ػَكظٚ حُز٣َ٘ش ٝأ

«ٓل٣ٌَٜخ
(296)

 . 

د ًظخد  ّٞ ، ٝكٍَٙ ٓخٍى ٍٍٗٞ «حُ٘وي: أْٓ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ»ر

ٝؿُٞك٤ٖ ٓخ٣ِِ ٝؿٍٞىٕ ٓخ١ًِ٘، ٝٛيٍٝٙ رٔيهَ ر٤٘ٞح ك٤ٚ أْٜٗ ُْ ٣وٜيٝح ا٠ُ 

ٟٝغ حُظخ٣ٍن ك٢ ٓٔظ٘يحص، رَ إٔ ٣ويٓٞح حهظَحكخص، ٝك٢ ٓز٤َ ٌٛٙ حُـخ٣ش ٣ٌٕٞ 

يػ٤ٖ، ٓل٤يح  ك٢ ً٘ق طـ٤َحص حٌُٝم ٝٝؿٜخص حُظَِٔٔ، كظ٠ ر٤ٖ حُ٘وخى حُٔل

حُ٘ظَ، ٌُُٝي ٍطزٞح ٓوظخٍحطْٜ طزؼخ  ُظخ٣ٍن َٗ٘ٛخ أٝ طؤ٤ُلٜخ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ، 

ٟٖٔ حُو٢ ح١ٌُ ط٘ظ٢ٔ ا٤ُٚ. ٝهي ًخٕ ٌٛح حٌُظخد رٔـِيحطٚ حُؼ٬ػش ٓظ٤ِٔح  ر٤ٖ 

٘ٞػش ٓؼ٬٤طٚ ٖٓ أٜٓخص حٌُظذ حُظ٢ ػ٤٘ض رخُ٘وي ح٧ىر٢ ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص ٗخِٓش ٝٓظ

ٝطخ٣ٍو٤ش، ك٠ْ حُـِء ح٧ٍٝ أرلخػخ  ٝٓوخ٫ص ك٢ ٜٓخىٍ حُ٘وي، ٫ٝ ٤ٓٔخ ػ٬هظٚ 

رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٧ًؼَ ٖٓ ػَ٘س ٗوخى، ٖٓ أك١٬ٕٞ ُٝٞٗـ٤ّ٘ٞ ا٠ُ ٤ٗٞ٤َُ 

طَُ٘ؾ ٝٓظ٤لٖ ٓز٘يٍ، ٝحػظ٠٘ حُـِء حُؼخ٢ٗ رؼيى ٓٔخػَ ٖٓ ح٧رلخع ٝحُٔوخ٫ص 

ٍٜٞ ٓوظِلش ٖٓ أٍٓطٞ ًَُٝٞىؽ ا٠ُ كٍٞ حٌَُ٘ ك٢ حُ٘وي، ُ٘وخى ٣٘ظٕٔٞ ُؼ

ؿ٣ُٞق كَحٗي ٝ ٝ. ى. ٣ِٝٔحص. ر٤٘ٔخ كٟٞ حُـِء حُؼخُغ أرلخػخ  ٝٓوخ٫ص ػٖ 

حُـخ٣ش ك٢ حُ٘وي ٝح٧ىد، ًظزٜخ ٗوخى ٖٓ ػٍٜٞ ٓوظِلش ١ًٝٝ ِٗػخص ٓظزخ٣٘ش، ٖٓ 

 ىحك٤ي ٤ّٛٞ ٝطٞٓخّ ى١ ٢ًٔ٘ ا٠ُ ٤٘٤ًغ ر٤َى ٝٛخ١ٍ ٤ُلٖ.

حُٞحكَ ٝحُظؤ٤ًيحص حُلَى٣ش ك٢ ًَ ؿِء، ٝؿ٢٘ ػٖ حُوٍٞ إ ٌٛح حُظ٘ٞع 

٣ؼزَ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، ػٖ ططخرن كو٤و٢ ر٤ٖ ح٤ٍُٔٞ ٝحَُؿزخص حُٔٞؿٞىس ك٢ 

كخُٜٔيٍ ٣َ١وش أهَٟ ُِظؼز٤َ »ح٧ؿِحء حُؼ٬ػش كٔذ طؼز٤َ ٝحٟؼ٢ حُٔيهَ، 

ػٖ حُظـَرش، أ١ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طيهَ ك٢ حُلٖ، ٝحُظ٢ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞؿي ىٜٝٗخ، ا٫ 

ؼ٘خَٛ ُٖ طظـخُٝ ٗطخم حُظـَرش اًح رو٤ض ىٕٝ ٌَٗ أٝ ٝٓخثَ ر٘خث٤ش إٔ ٌٛٙ حُ

ك٣َيس، ُٖٝ طؼزَ ػٖ ؿٔخٍ أٝ كو٤وش ؿٔخ٤ُش. ٝرخَُؿْ ٖٓ ططَف ٓٞهق ح٤ُٔي 

أٝىٕ ح١ٌُ ٣وٞىٙ ا٠ُ إٔ ٣ؼِٖ إٔ حُلٖ ُٖ ٣ؼٞى ا٠ُ ٍكخد حُظخ٣ٍن ػخ٤ٗش، كبٕ 

                                                                 
)ترجمة وتقديـ: عمي جماؿ الديف عزت ػ مراجعة: لويس مرقص( ػ الدار « مقاالت في النقد»ارنولد، ماتيو:  .271
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ح٧هَ، ٝرٌح ٣زيٝ  كؼخ٤ُش حٌَُ٘ طٌٖٔ حُلٖ ٖٓ حُ٘لخً ا٠ُ حُـٜخُ حُؼٜز٢ ػ٠ِ

«َٓطزطخ  رخُـخ٣ش
(292)

. 

ػْ ًخٗض هطٞس أهَٟ رخطـخٙ حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش حُٜٔ٘ـ٤ش ُٔ٘خٛؾ حُ٘وي ح٧ىر٢ 

ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن ك٢ ًظخد ى٣ل٤ي ى٣ظٖ حُٔخُق حًٌَُ.  ٍٝأٟ ٓئُلٚ إٔ ًظخرٚ 

٣ِو٢ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٓخ٤ٛش ح٧ىد ٝٓخ٤ٛش حُ٘وي، ٣ٝ٘ؤْ ا٠ُ ػ٬ػش أرٞحد، ٣ظ٘خٍٝ 

حُزخد ح٧ٍٝ أؿٞرش حُ٘وخى حُٔوظِل٤ٖ ػ٠ِ ٓئحٍ ٓخ٤ٛش ح٧ىد ٝٝظ٤لظٚ ٝه٤ٔظٚ، 

ٝحُزخد حُؼخ٢ٗ حُ٘خهي حُظطز٤و٢، ٝح٧ٓخ٤ُذ حُٔظزخ٣٘ش حُظ٢ هٞٓض ػ٠ِ أٓخٜٓخ رؼٞ 

ح٥ػخٍ ح٧ىر٤ش، ٤ًٝق ٣٘زـ٢ إٔ طوّٞ طِي ح٥ػخٍ. أٓخ حُزخد حُؼخُغ ك٤ظ٘خٍٝ كوٍٞ 

٤ٗش حُظ٢ هي ٣ٔظ٘ي ا٤ُٜخ حُ٘خهي ح٧ىر٢، ًؼِْ حُ٘لْ حُٔؼَكش ح٧هَٟ أٝ حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ

ٝػِْ ح٫ؿظٔخع، ٝٛٞ ٣زلغ ك٢ حُؼ٬هش ر٤ٖ ح٧ىد ٝطِي حُؼِّٞ. ٝهي ٍْٓ ٌٛح 

حٌُظخد حُط٣َن ا٠ُ حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ ك٢ كٔلظٚ ا٠ُ حُ٘وي حُظٌخ٢ِٓ حُظو٢ٔ٤٤، 

٣وظَٜ ك٠٤ٖٔ حُ٘خهي حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحَُإ٣ش حُٔظزَٜس ٝكٌْ حُو٤ٔش حُٔي٣ي، ك٬ 

ًَٝ ٗخهي أىر٢ هي٣َ ٣َٟ ٝؿٜخ  ٓخ ك٢ ح٧ػَ »ػَٔ حُ٘خهي ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ ٤ٟن ٝكيٙ، 

ح٧ىر٢، ٣ٝطٍٞ ٝػ٤٘خ رٜيىٙ، أٓخ حَُإ٣ش ح٤ٌُِش أٝ ٓخ ٣وخٍرٜخ ك٬ ٣٘خُٜخ ا٫ ٖٓ 

طؼِٔٞح ٤ًق ٣ٜ٘ؼٕٞ ٣ِٓـخ  ٖٓ ح٫ٓظزٜخٍحص حُظ٢ طٔو٠ض ػٜ٘خ حُطَحثن 

«حُ٘وي٣ش حُؼي٣يس
(299)

. 

ظؼ٣َذ كٍٞ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص رٞط٤َس ػخ٤ُش، ػْ ط٘خٓض كًَش حُ

ٝأ٤َٗ ا٠ُ أرَُٛخ ٝأًؼَ طؤػ٤َح  ٝكخػ٤ِش، ٝطظٜيٍٛخ حُٔـِيحص ح٧ٍرؼش ٌُظخد 

 ٤ِ٣ٝWilliam R.Wimsattt and Cleanthخّ ى. ٣ِٝٔحص ٤ًِٝ٘غ رًَْٝ 

Brooks« حُ٘وي ح٧ىر٢: طخ٣ٍن ٓٞؿِ ك٢ أٍرؼش أؿِحءLiterary Criticism, A Short 

History( »6891   ّ6891-6891-6899ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش  أػٞح ،)

ٝط٘خُٝض ح٧ؿِحء ح٧ٍرؼش حُ٘وي ح٢ٓ٬ٌُ، ٝٗوي ح٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس، ٝحُ٘وي حَُٝٓخٗظ٢، 

ٝحُ٘وي حُلي٣غ. ٣ِٝلع إٔ حُ٘وي حُلي٣غ ًٍِ ػ٠ِ حُٟٔٞٞػخص حُظخ٤ُش: حُٔؤٓخس 

ُ: ٗؼ٣َخص حُظٞطَ، ٓزيأ حُي٫ُش، ٝحُِٜٔخس: حُزئٍس حُيحه٤ِش، ح٣َُِٓش، ٣ٍظ ٘خٍى

ح٤ُٞص ٝرخٝٗي: كٖ ٫ ٗوٜخ٢ٗ، حُظو٤٤َ ٝحَُٔٔف: حُز٤٘ش ح٩ؿٔخ٤ُش، ح٧ٓطٍٞس 

ٝحًُ٘ٔٞؽ حُزيث٢، ٢ٛٝ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ًخٗض طٔظؤػَ رخٛظٔخّ حُ٘وي كظ٠ 

حُٔظ٤٘٤خص
(294)

. 

                                                                 
أجزاء( )ترجمة: ىيفاء ىاشـ ػ مراجعة: نجاح  3« )ديثالنقد: أسس النقد األدبي الح»شورر، مارؾ )ورفيقاه(:  .272

 .8الجزء األوؿ ػ ص -1967-1966العطار( ػ منشورات وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي ػ دمشق 
 .611)ترجمة إحساف عباس( ػ ص« مناىج النقد األدبي بيف النظرية والتطبيق»ديتشز، ديفيد:  .273
)ترجمة حساـ الخطيب « النقد األدبي: تاريخ موجز في أربعة أجزاء»كمينث:  وبروكس، -. ويمزات، ويمياـ .274
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ٜخ ٝٓخٍٜٓخ  ـّ ٝظَٜ ًظخد ٛخّ آهَ ٣ؼُِ حُ٘ظَس ا٠ُ حُ٘وي ح٧ىر٢ ًٔخ ٜٗ

٘وخى ح٧ٗـ٤ٌِٕٗٞٔٓٞٞ، ٖٓٔ حٗظـِٞح ػ٠ِ ٗظ٣َش حُ٘وي ك٢ كيٝىٙ ٝٗٔخًؿٚ حُ

« An Essay on Criticismٓوخُش ك٢ حُ٘وي »ٝحٗظـخُٚ رو٠خ٣خٙ حُٔوظِلش، ٝحٌُظخد ٛٞ 

. ٝهي ط٤ِٔ ٌٛح Graham Hough( ُـَحٛخّ 6894ٞٛ)ظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

ش حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش ك٢ ربػخٍطٚ ح٣َُٜلش ٝحُـ٣َجش أًؼَ ٖٓ ٓٞحٙ ٧ٓجِ

، «ط٤ًَذ ٓخ»حطٜخُٜخ رخُ٘وي حُوِو٢ ٝح٢ٌُِ٘ ٝحُظز١َ٤٘ ك٢ كَٜ هخٙ ٓٔخٙ 

ًٝخٗض طٔٞى ٓخكش حُ٘وي ح٧ىر٢ آٌٗحى طل٤ٌٔخص حُٞحهؼ٤ش حُٔظطَكش ك٢ طـ٤ِخطٜخ 

ٟ: حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ اُحء حُ٘وي حُظو٤ِي١ ح٧ًخى٢ٔ٣ ك٢ أٍٝهش حُـخٓؼخص  حُوٜٞ

ٚ: حُؼَر٤ش، ًٔ  خ ك٢ هُٞ

ٝطَٟ حُٔخ٤ًٍٔش إٔ ح٧ىد حٗؼٌخّ ُِوخػيس ح٫هظٜخى٣ش ـ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٓؼَ »

ٌٛٙ حُ٘ظ٣َخص، آخ إٔ طَٜٔ حُٔٔؤُش ح٤ٌُِ٘ش رؤًِٜٔخ، أٝ طؼخِٜٓخ ػ٠ِ أٜٗخ ُحثيس 

ؿ٤َ َٓ٘ٝكش، أٝ طَىٛخ ا٠ُ حُلظ٤ٔش ًحطٜخ، ٝك٢ ًَ ٌٛٙ حُلخ٫ص حُؼ٬ع طظَ 

«ر٤ٖ حُـخٗز٤ٖ حُوِو٢ ٝح٢ٌُِ٘ أَٓح  ٓٔظل٬٤  ٓٔؤُش حُؼ٬هش رخُي٣خٌُظ٤ٌ٤ش 
(291)

. 

ػْ ًخٗض ٓلخُٝش كٔخّ حُوط٤ذ ٖٓ حُٔلخ٫ٝص ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ٣ٞحؿٚ ك٤ٜخ حُ٘خهي 

حُؼَر٢ ٬ٌ٘ٓص حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ ١ز٤ؼظٚ ٝٗظ٣َظٚ ٝأُٛٞٚ ٝٓ٘خٛـٚ ك٢ ًظخرٚ 

 (، ُْٝ طؼُٞ حُوط٤ذ حَُٜحكش ك٢ حُ٘ظ6899َ« )أرلخع ٗوي٣ش ٝٓوخٍٗش»حَُحثي 

ا٠ُ ٌٛٙ ح٬ٌُ٘ٔص ٖٓ ٓ٘ظٍٞحطٜخ ح٧ٗي ٟـ١ٞخ  ػ٠ِ ٝؿيحٕ حُ٘خهي حُؼَر٢: 

٣٘ؼَ »حُظٞحُٕ ر٤ٖ ح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش ٝر٤ٖ ح٫ٗظٔخء ا٠ُ ح٧ىد حُؼخ٢ُٔ حُٔؼخَٛ، ٝ

حَُٔء ح٤ُّٞ إٔ حَُٔكِش طـخُٝص حُيػٞس ا٠ُ حُٔؼخَٛس ٝح٫ٗلظخف، ٝإٔ حُٔطِٞد 

لي٣غ رخطـخٙ حُيهش ٝحُظٞحُٕ ٛٞ ح٩ٜٓخّ حُـي١ ك٢ ىكغ حُ٘وي حُؼَر٢ حُ

«ٝحُلؼخ٤ُش
(291)

. 

 هخٓض ٓلخُٝش حُوط٤ذ ػ٠ِ ػ٬ع ًٍخثِ ٢ٛ:

:ً طوي٣ْ حُٔزخىة ح٧ٓخ٤ٓش ُ٘ظ٣َش حُ٘وي ٖٓ ه٬ٍ ٗظَس أىر٤ش طٌخ٤ِٓش  األون

 طلخٍٝ اهخٓش ٢ٗء ٖٓ حُظٞحُٕ ر٤ٖ ١ز٤ؼش ح٧ىد ٝٝظ٤لظٚ.

رخ٣ٍُٖ ٖٓ  ػَٝ ٨ٍُٛٞ حُظو٤ِي٣ش ُِ٘وي حُـَر٢، ٫ٝطـخ٤ٖٛ انخبَُخ:

 حطـخٛخطٚ ٛٔخ ح٫طـخٙ حُ٘ل٢ٔ ٝح٫طـخٙ حُٟٔٞٞػ٢.

ىٍحٓش ٓٔظؤ٤ٗش ٓيهوش ُِٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ ظخَٛس أىر٤ش طؼظزَ ٖٓ  انخبنخخ:

 أرَُ ظٞحَٛ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٢ٛٝ حُوٜش.

                                                                 
)ترجمة محيي الديف صبحي( ػ المجمس األعمى لرعاية الفنوف والعمـو واآلداب ػ « مقالة في النقد»ىو، غراىاـ: .275
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 .4ػ ص 1973ػ دار الفكر ػ دمشق « أبحاث نقدية ومقارنة»ـ: الخطيب، حسا .276
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ٗخهٖ حُوط٤ذ رخطٔخع ٝطؼٔن ٗظ٣َش حُ٘وي ك٢ ٓلخِٜٛخ حَُث٤ٔش: ٗظ٣َش 

 ٘وي، حُ٘وي ح٧ىر٢ ر٤ٖ حُظزؼ٤ش ٝح٫ٓظو٬ٍ، كيٝى حُ٘وي ح٧ىر٢.ح٧ىد ر٤ٖ حُلِٔلش ٝحُ

ٝطٞحُض كًَش حُظؼ٣َذ ٧ػٔخٍ ٗوي٣ش أٓخ٤ٓش أًًَ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٫ 

 :َ « ح٧ٓطٍٞس ٝحَُِٓ»( ُـٍٞؽ ٝح١ٕٔٞ، 6898ٝ« )ٗوخى ح٧ىد»حُلٜ

( ٍُ٘ٞػَٝد كَح١. ػْ 6886« )ط٣َ٘ق حُ٘وي»( ُٔظش ػَ٘ ٗخهيح ، 6891ٝ)

َص أٍٝ ٓلخُٝش ٗخِٓش ًٝز٤َس ُِظؤ٤ُق ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ روِْ دمحم ؿ٢ٔ٤٘ ظٜ

، ٝٛٞ ٓـِي ٣وغ ك٢ 6899« )حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ»٬ٍٛ )َٜٓ(، ًٝخٕ ًظخرٚ 

ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ(، ٝكٟٞ ػَٟٝخ  طل٤ِ٤ٜش ُِ٘وي ح٤ُٞٗخ٢ٗ، ٝحُِـش  911

ٝٗ٘ؤس حُ٘وي حُؼَر٢ ػ٘ي أٍٓطٞ، ٝحُوطخرش، ٝح٧ِٓٞد ٝأؿِحء حُوٍٞ، 

ٝهٜخثٜٚ حُؼخٓش، ٝأؿ٘خّ حُ٘ؼ٣َش ٝحُ٘ؼ٣َش، ٝح٧ٛيحف ح٩ٗٔخ٤ٗش ٨ُىد، ٝه٤ٔش 

حُٞؿٞٙ حُز٬ؿ٤ش، ٝحُِلع ٝحُٔؼ٠٘. ػْ كَٜ حُوٍٞ حُ٘وي١ ك٢ أْٓ حُـٔخٍ حُلِٔل٤ش 

ُِ٘وي حُلي٣غ، ٝك٢ ط٣َ٘ق ؿ٤ٖٔ٘ أىر٤٤ٖ ٛٔخ حُ٘ؼَ ٝحُوٜش، ٝػخُؾ رخٛظٔخّ 

ك٢ حَُٔٔف رؼي أٍٓطٞ. ٣ٝظ٤ِٔ ؿٜي ٬ٍٛ ك٢ ىػٞس ُز٘خء ح٫طـخٛخص حُؼخ٤ُٔش 

حُ٘وي ػ٠ِ أٓخّ ػ٢ِٔ ٟٓٞٞػ٢ ٫ ٣و٢٠ ػ٠ِ ًحط٤ظٚ، ٫ٝ ٣ظلٌْ ك٢ أٛخُظٚ، »

«ٌُٝ٘ٚ ٣يػْ ٌٛٙ حٌُحط٤ش، ٌٝٛٙ ح٧ٛخُش ك٢ ح٧ىد
(299)

 . 

ؿ٤َ إٔ حُٔخكش حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش ٜٗيص ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٝحُظٔؼ٤٘٤خص ػ٬ػش 

حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝط٘خ٢ٓ كؼخ٤ُظٚ، حُليع ح٧ٍٝ ٛٞ ٛيٍٝ  أكيحع أًيص ٍٓٞم

ٍ: ٓـِش حُ٘وي ح٧ىر٢» ػٖ ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش  6891ك٢ أٝحهَ ػخّ « كٜٞ

ٌُِظخد رَٜٔ، ٢ٛٝ ٓـِش ٗخىٍس، كظلض حُزخد ػ٠ِ َٜٓحػ٤ٚ ُِ٘وي ح٧ىر٢ حُؼ٢ِٔ 

إٔ ٣ٔظـ٢٘ حُٔؼٔن رخطـخٛخطٚ حُٔوظِلش، ٝحػظوي أٗٚ ٤ُْ رٔويٍٝ أ١ رخكغ أٝ ٗخهي 

ػٖ ٓـِيحطٜخ حُظ٢ هخٍرض طٔؼ٤ٖ ٓـِيح  ػخُـض أْٛ ه٠خ٣خ حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝظٞحَٛٙ 

ٓؼَ ٬ٌ٘ٓص حُظَحع، ٝٓ٘خٛؾ حُ٘وي ح٧ىر٢، ٝه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُؼَر٢، ٝحَُٝح٣ش 

ٝحُوٜش، ٝحَُٔٔف حطـخٛخطٚ ٝه٠خ٣خٙ، ٝحُوٜش حُو٤َٜس: حطـخٛخطٜخ ٝه٠خ٣خٛخ، 

ٝح٧ىد، ٝح٧ِٓٞر٤ش، ٝح٧ىد ٝحُلٕ٘ٞ،  ٝح٧ىد حُٔوخٍٕ، ٝحُليحػش ك٢ حُلٌَ

ٝح٧ىد ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش، ٝطَحػ٘خ حُ٘وي١، ٝؿٔخ٤ُخص ح٩ريحع ٝحُظـ٤َ حُؼوخك٢، 

ٝه٠خ٣خ حُٜٔطِق ح٧ىر٢، ٝحطـخٛخص حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٝح٧ىد ٝحُل٣َش، 

ٝأُق ٤ُِش ٤ُِٝش، ٝحَُٔٔف ٝحُظـ٣َذ، ٝهَحءحص طَحػ٤ش، ُٖٝٓ حَُٝح٣ش، ٝحُ٘وي 

 ٝحُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش.. ٝؿ٤َٛخ. ح٧ىر٢

ًًَٝ ػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ، أٍٝ ٍث٤ْ طل٣ََ ُٜخ، ك٢ حكظظخك٤ش أكي أػيحىٛخ، 

ٓخ ٣٘خِٛ ػَ٘س آ٫ف »ُٔ٘خٓزش ٍَٓٝ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ٛيٍٝٛخ أٜٗخ َٗ٘ص 

ٛللش ٖٓ حُوطغ ح٧ًزَ، ٧ٜٝٗخ ٓـِش ٓظوٜٜش رخُ٘وي ح٧ىر٢، كبٕ ٌٛٙ ح٫٥ف 
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ٓخىس طظؼِن رخُ٘وي ح٧ىر٢ رٜلش هخٛش، ٓٞحء  ٖٓ حُٜللخص هي حٗظِٔض ػ٠ِ

حٍطزطض ٌٛٙ حُٔخىس رٔلخٍٝ ػخٓش ٗظ٣َش َٛف، أٝ ٗظ٣َش ططز٤و٤ش، أٝ حٍطزطض 

رظـخٍد ٗوي٣ش، أٝ ػَٝٝ طظَٜ رخُ٘وي ٖٓ ه٣َذ. ٝٛ٘خى اؿٔخع ػ٠ِ إٔ ٓؼَ 

ٌٛح حُويٍ ٖٓ حٌُظخرخص حُ٘وي٣ش حُظ٢ حٗظِٔض ػ٤ِٜخ ٌٛٙ حُٔـِش، ٝحُظ٢ طٞٗي إٔ 

ٓخ هي ٣َ٘٘ ك٢ ٓٞٓٞػش ٖٓ ػَ٘س ٓـِيحص ٟؤش، أٝ ك٢ أٍرؼ٤ٖ ًظخرخ   طؼخىٍ

ٓظ٢ٓٞ كـْ ٓخ ٣َ٘٘ ٖٓ ًظذ ٗوي٣ش، ُْ ٣ظلون ٖٓ هزَ ك٢ أ١ ػوي ٠٠ٓ، أٝ أ١ 

«كوزش ٓ٘خظَس
(299)

. 

ٝحػظوي أ٠٣خ  إٔ ػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ ٓلن ك٢ هُٞٚ، إٔ حٌُظخرش حُ٘وي٣ش، ٓغ 

ك٢ أٝهخص حُلَحؽ، أٝ ٗٔظؼ٤ٞ ػ٘ٚ طَكخ  ػو٤ِخ  ٗظ٠ِٔ رٚ »، ُْ طؼي «كٍٜٞ»

ر٤ِٓٞش أهَٟ ٖٓ ٝٓخثَ حُظ٤ِٔش، رَ ٛخٍص ػ٬ٔ  ٫ ٓ٘يٝكش ػ٘ٚ ١٧ ٓـظٔغ 

«٣ظطِغ ىحثٔخ  ا٠ُ ٓٔظوزَ أك٠َ
(298)

. 

، 6881ٝحُليع حُؼخ٢ٗ ٛٞ طو٤ٜٚ ٗوخى ح٧ىد حُؼَد رِِٔٔش ًظذ ػخّ 

ٞء ػ٠ِ كًَش طظ٘خٍٝ ٧ٍٝ َٓس ك٤خس حُ٘وخى حُؼَد حُٔليػ٤ٖ ٝأػٔخُْٜ، ٝطِو٢ ح٠ُ

ح٧ىد ٝحُ٘وي حُلي٣ؼ٤ٖ، ٝهي ٛيٍ ٜٓ٘خ كظ٠ ح٥ٕ، أًؼَ ٖٓ ػ٣َٖ٘ ًظخرخ ، ػٖ 

حُ٘وخى أٓؼخٍ أٍٗٞ حُٔؼيح١ٝ ٝك٤ٖٔ حَُٔٛل٢ ٝػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ ٝآٔخػ٤َ 

أىْٛ ٤ٓٝوخث٤َ ٗؼ٤ٔش، ٝأكٔي ٤ٟق ١ٌَٗٝ ػ٤خى ٜٝٓطل٠ ػزي حُِط٤ق 

ٍٝٗخى ٍٗي١ ٝأكٔي  حُٔلَط٢، ٢ًُٝ ٗـ٤ذ ٓلٔٞى ٤ٓٝي هطذ ٝؿَؿ٢ ٣ُيحٕ

حُ٘خ٣ذ ٝأكٔي أ٤ٖٓ ٝدمحم ٛز١َ ٝارَح٤ْٛ ػزي حُوخىٍ حُٔخ٢ُٗ ٝدمحم ٓ٘يٍٝ 

 ٝؿ٤َْٛ.

 6886ك٢ ػخّ « ػ٬ٓخص ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢»ٝحُليع حُؼخُغ ٛٞ ٛيٍٝ ٓـِش 

ٌٌٝٛح «. كٍٜٞ»ػٖ حُ٘خى١ ح٧ىر٢ حُؼوخك٢ رـيس، ٝطوظَد ٌٛٙ حُٔـِش ٖٓ ٓـِش 

حؿظٜخىحص حُ٘وخى ك٢ طؼ٣َزْٜ ٝطؤ٤ُلْٜ ُ٘ظ٣َظٚ، ٫ٝ  حٗظؼٖ حُ٘وي ح٧ىر٢، ٝطؼيىص

 ٤ٓٔخ ػ٬هظٚ رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش.

ُوي ؿيح ح٫ٗلظخف ػ٠ِ رلغ حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ك٢ ػ٬هظٜخ رخُ٘وي ح٧ىر٢ 

٤ٍٓٔٞح ، ٝرآ٤ُخص حُٔ٘خٛؾ ٝحُؼِّٞ حُلي٣ؼش ٓؼَ ػِْ حُ٘ٚ ٝػِْ ح٧ىُش ٝػِْ 

ش ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٝػِْ حُ٘لْ ح٫ؿظٔخػ٢ ح٩ٗخٍس ٝح٤ُ٘ٔ٧ش ٝح٧ِٓٞر٤ش ٝحُز٣ٞ٤٘

ٝػِْ حُـٔخٍ ٝٓٞحٛخ ٝحًظل٢ رخ٩ٗخٍس ا٠ُ حُظطٍٞحص حُيحُش ػ٠ِ ططٍٞ ػ٬هش 

حُ٘وي رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش رٔخ ٣ويّ ٤ٓخم حُزلغ، ٣ٝئَٗ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ا٠ُ طؤػ٤َٛخ 

 ك٢ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش طخ٤ُخ .
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 قد الفني:عمـ الجماؿ والن -1-2

ػ٢٘ حُ٘وخى حُؼَد رؼِْ حُـٔخٍ ٝٗظ٣َخص حُلٕ٘ٞ، كؼَرٞح رؼٞ أٜٓخص 

 The Social History ofحُلٖ ٝحُٔـظٔغ ػزَ حُظخ٣ٍن »حٌُظذ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٓؼَ 

Art  » ّ( ٫ٍُٗٞي ٛخٍُٝ 6896-6891)ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخArnold 

Hauserٝ ،« ٕٞ٘حُظطٍٞ ك٢ حُلEvolution in the Arts » ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش(

حُ٘وي حُل٢٘: »، ٝ Tomas Munro( ُظٞٓخّ 6899َٝٗٞٓ-6892-6896أػٞحّ 

  Aesthetics and Philosophy of Art Criticism( »6811ىٍحٓش ؿٔخ٤ُش ٝكِٔل٤ش 

، ر٤ي إٔ Jerome Stolnitz( ُـ٤َّٝ ٓظ٤ُٞ٘ظِ ـ6899ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

٤ًٍٔش ٝحُلٖ ٝؿٔخ٤ُخطٜخ ُْ طظٞهق، ٌٓ٘ حُو٤٘٤ٔٔخص، كًَش حُظؼ٣َذ ػٖ حُٔخ

ٝأ٤َٗ ا٠ُ رؼٞ ٌٛٙ حُـٜٞى ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤٘٤ٗخص، ٓٞحء ػٖ ٓئُل٤ٖ 

( ُؼيس 6891« )أْٓ ػِْ حُـٔخٍ حُٔخ٢ًٍٔ ح٢٘٤٘٤ُِ»ٓٞك٤٤ض أٝ ؿَر٤٤ٖ، ٓؼَ 

َ: ى٣خٌُظ٤ي حُٞحهؼ٤ش ك٢ ح٩ريحع حُل٢٘»ٓئُل٤ٖ ٝ ( 6899«)ح٫ٗؼٌخّ ٝحُلؼ

( ُـَٝٓٞف ًٝخؿخٕ، 6896« )ٝظ٤لش حُلٖ ح٫ؿظٔخػ٤ش»ٍٞٓض ٣ٍي٣ٌَ ُٜٝ

)ظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش «  L’esthetique Marxismeحُـٔخ٤ُش حُٔخ٤ًٍٔش»ٝ

حُٞػ٢ ٝح٩ريحع ـ ىٍحٓخص ؿٔخ٤ُش »، Hnri Arvonٝ( ١َُٜ٘ أٍكٕٞ 6892

( 6899« )حُٔخ٤ًٍٔش ٝحُلٖ حُلي٣غ»ٓٞك٤٤ض، ٝ( ُٔئُل٤ٖ 6891« )ٓخ٤ًٍٔش

 َح٤ْٔٗ ًِ٘ـ٘يٍ.ُل

ٝظَٜص حٓظـخرخص حُظؤ٤ُق ك٢ ٝهض ٓظؤهَ، كٜيٍ أٍٝ ًظخد ٓوٜٞٙ 

 :ٚ ٗظ٣َش حُِـش ٝحُـٔخٍ ك٢ حُ٘وي »رٌٜح حُٟٔٞٞع ُظخَٓ ِّٓٞ )٣ٍٞٓش(، ٝػ٘ٞحٗ

(، ٝٛٞ رلغ ػ٢ِٔ ٣ؼخُؾ حُو٤٠ش ٖٓ أُٜٛٞخ ك٢ حُظَحع حُ٘وي١ 6899« )حُؼَر٢

ظ٣َش: حُظل٤َِ ح٫ٓظخ٤١و٢ ُِظ٤ٌَ٘ حُؼَر٢ ك٢ ؿٞحٗزٚ ح٧ًؼَ ى٫ُش ػ٠ِ طٌَ٘ حُ٘

حُٜٞط٢، ٝحُظ٤ٌَ٘ حَُٜك٢ ٝأػَٙ ك٢ ٓلّٜٞ حُٔؼ٠٘، ٝحُظ٤ٌَ٘ حُ٘ل١ٞ، ٝحُو٤خٍ 

ٝػ٬هظٚ رخٍُٜٞ، ٍُٝٓٞ حُظ٘ز٤ٚ، ٝؿٔخ٤ُخص ح٫ٓظؼخٍس ٝػ٬هظٜخ ر٘ظ٣َش طلخػَ 

حُي٫٫ص ٝٗ٘خ١ ح٤ُٔخم. ٝحػظٔي طخَٓ ػ٠ِ اٗـخُ ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ ٝكخُّ 

٢ ىٕٝ إٔ ٣ـلَ ػٖ ٍإ٣ش حُ٘ظ٣َش حُ٘وي٣ش حُؼخ٤ُٔش، ًٝٝيٙ إٔ ٣ْٜٔ ك٢ حُو١َخؿ٘

طـي٣ي حُظ٤ًَذ حُِـ١ٞ ٝحُـٔخ٢ُ، ٝطؼٔي إٔ ٣ٌٕٞ ٛخى٣ٚ ح٧ٍٝ ٛٞ هَحءس 

ٝحُزلغ ػٖ ظٞحَٛ ٤ٓخه٤ش أٝ ط٤ًَز٤ش أًؼَ كؼخ٤ُش ٝأٝكَ ٜٗخػش. »حُٜ٘ٞٙ، 

ك٢ ُلظش ٓخ  ٫ٝ أٌَٗ أ٢٘ٗ ً٘ض أهَأ حُ٘ٚ َٓس َٝٓس، ًٝ٘ض أؿي ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ

أٌَٗٙ ك٢ أهَٟ. ُٝؼ٢ِ رٌٜح حُ٘لٞ أؿؼَ ٖٓ حُظٌٝم ح٧ىر٢ ٤ِٓٝش َٓ٘ٝػش 

«ُظـي٣ي ٗزخد حُظ٤ًَذ حُِـ١ٞ أٝ حُز٬ؿ٢ حُٔظيحٍٝ
(291)

. 

                                                                 
، تامر:  .281  .12ػ ص 1983ػ دار الحوار ػ الالذقية « نظرية المغة والجماؿ في النقد العربي»سمـو



 ـ 169ـ  

٣ٝزَُ ٟٖٔ ٌٛٙ حُـٜٞى حُظؤ٤ُل٤ش ًظخد ٠ٍٓخٕ رٔطخ٢ٔ٣ٝ دمحم )َٜٓ(، 

٤ٔٛش (، ٝطٌٖٔ أ6881« )حُـ٤َٔ ٝٗظ٣َخص حُلٕ٘ٞ ـ ىٍحٓخص ك٢ ػِْ حُـٔخٍ»

ٌٛح حٌُظخد ك٢ طٜي٣ٚ ُٟٔٞٞػخص ػِْ حُـٔخٍ ك٢ حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ 

َ: كئحى ٣ًَُخ، ٬ٛف هٜ٘ٞٙ، أ٤َٓس ك٢ِٔ ٓطَ، ؿخرَ  حٌُٔظٞرش ك٢ ٜٓ

ػٜلٍٞ، ١ٚ ك٤ٖٔ، اكٔخٕ ػزخّ، دمحم ٓ٘يٍٝ، ١ٌَٗ ػ٤خى، أى٤ْٗٝ، حُطخَٛ 

ٔؼط٢، ٝكخء دمحم ُز٤ذ، ٜٓطل٠ ٣ٞٓق، ٣ًَُخ ارَح٤ْٛ، ػِص ه٢َٗ، ػ٢ِ ػزي حُ

:ٚ  ارَح٤ْٛ. ٖٝٓ حُٔل٤ي، إٔ ٗؼَٝ ُ٘ظخثؾ رلؼ

ؿ٤خد حَُٔ٘ٝع حُـٔخ٢ُ ك٢ حَُٔ٘ٝػخص حُل٣ٌَش حٌُزَٟ ك٢ حُلٌَ حُؼَر٢  -

 حُٔؼخَٛ، ٌٝٛٙ ٜٗخىس ػ٠ِ ط٣ٌَْ حُوط٤ؼش حُظل٤ٔ٣َش ُِلٖ ٝح٩ريحع حُـٔخ٢ُ.

ش، ُْٝ طزلغ إ حُٔ٘خه٘خص ك٢ ػِْ حُـٔخٍ ُْ طظـخُٝ حُظ٤ٔٔش ٝاػخىس حُظ٤ٔٔ -

 ح٧ٍٛٞ حُـٔخ٤ُش ُِ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ.

٤ٓطَس حُطخرغ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ك٢ حُزيء رـخثزش حُلٖ ٝٛيكٚ ك٢ حُٞحهغ ح٫ؿظٔخػ٢،  -

 ٢ٛٝ ه٤٠ش ٓؼخ٤ُش ٣ؼ٤َٛخ أٛلخد حُلٌَ حُٔخى١، رلـش حُٞحهؼ٤ش ك٢ حُلٖ.

٤ش، ٫ طٔخػَ حٌُظخرخص ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ؿٞحٗزٜخ، ٝطزيٝ ٓؼظٜٔخ، ًٝؤٜٗخ ًظذ ٓيٍٓ -

طٔؼ٠ ُِٔ٘خًٍش ك٢ حُٞحهغ حُؼوخك٢ ٝح٩ريحػ٢، ًَٝ ٌٛح ٣ز٤ٖ ؿ٤خد حَُٔ٘ٝع 

حُـٔخ٢ُ ُ٪ريحع ًخٓظَحط٤ـ٤ش ُ٪ٜٓخّ حُلؼخٍ ك٢ حُ٘ظ٣َش حُـٔخ٤ُش حُٔؼخَٛس، ٓٔخ 

٣ِو٢ رظ٬ُٚ ك٢ اػَحء حُ٘وي ٝح٩ريحع ٓؼخ  
(296)

. 

 مساءالت في النقد والعموـ اإلنسانية: -1-3
ك٢ ٓٔخء٫ص ؿٔش كٍٞ آ٤ُخص حُ٘وي ح٧ىر٢ حُظ٢ ط٤ٜٔ٘خ هخٝ حُ٘وخى حُؼَد 

حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٖٝٓ أرَُ ٛئ٫ء حُ٘وخى ػزي ح٬ُّٔ حُٔٔي١ )طْٞٗ( ك٢ ًظخر٤ٚ 

(، 6884« )ٓٔخء٫ص ك٢ ح٧ىد ٝحُِـش»(، 6884ٝ« )ك٢ آ٤ُخص حُ٘وي١ ح٧ىر٢»

ح٩ٗٔخ٤ٗش  ٫ٝكع ك٢ ًظخرٚ ح٧ٍٝ إٔ ٖٓ أْٛ حُٔلخ٫ٝص حُظ٢ هزَص ك٤ٜخ حُٔؼَكش

حُٔؼخَٛس أىٝحطٜخ حُٜٔ٘ـ٤ش حُٔٔظليػش ٛٞ ٓـخٍ حُ٘وي ح٧ىر٢، ٝهي طؤطض ُٚ ٌٛٙ 

ح٣ُِٔش رل٠َ آ٤ُخص حُوَحءس حُظ٢ ؿخءص رٜخ حُؼوخكش حُلي٣ؼش، ٝحُظ٢ أٛزلض طيٍٝ 

ػ٠ِ كلٚ حُٔٞحهغ ر٤ٖ حُوخٍة ٝحُٔوَٝء، أًؼَ ٓٔخ ط٘طِن ٖٓ حُِٔٔٔخص حُوخثٔش 

أٝ حُل٤َٟخص حُٜٔخىٍ ػ٤ِٜخ
(292)

. 

٣ٟٝٞق حُٔٔي١ ٍأ٣ٚ ك٢ إٔ حُ٘وي ح٧ىر٢ رٌحطٚ حٓظوَ ػِٔخ  ُٚ ٓزخىثٚ حُظ٢ ٫ 

ططخرن رخ٠ٍَُٝس ٓزخىة ؿ٤َٙ ٖٓ حُؼِّٞ، ُٝٚ ٓ٘خٛـٚ حُظ٢ ٝإ حٓظِْٜ رؼ٠ٜخ 

ٖٓ حُٔؼخٍف حُٔلخ٣ؼش، كبٜٗخ طظَ ٓؼٚ ٓٞٓٞٓش رخُو٤ٜٛٞخص حُظ٢ ٢ٛ أُٜن 
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حُٔؼَكش حُِـ٣ٞش حُلي٣ؼش ٛخٍص رٚ. ُٝٚ أىٝحطٚ حُظ٢ رل٠َ طٞحُـٜخ ٓغ أىٝحص 

آ٤ُخص طظزٞأ حُٜيحٍس ك٢ ًَ ػِْ ٣ؼٌق ػ٠ِ حُ٘ٚ، ٣ٝظوٌ حُوطخد ٠َٓٓ ٖٓ 

 َٓح٤ٓٚ.

ٍ: حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝحُؼِّٞ  ٝهي ط٠ٔ٘ض ٓٔخء٫ص حُٔٔي١ حؿظٜخىحص كٞ

ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٝحُ٘وي ٝحٗظٔخء حُ٘ٚ، ٝحُ٘وي ح٧ِٓٞر٢ ٝحُٔؼخٍف حُٔلخ٣ؼش، ٝحُ٘وي 

٣ٍو٢، ٝحُ٘وي ٤َٓٝحع ػِْ ح٧ىد. ٣ٝظًَِ حؿظٜخى حُٔٔي١ ٝٗ٘ٞث٤ش حُٜٔ٘ؾ حُظخ

كٍٞ ٓزيأ طظخكَ حُٔؼخٍف ك٢ حُظ٤ٜ٘ق حُٔخثي رخُؼِّٞ ح٧ٍٛٞ ٝحُؼِّٞ ح٧ىٝحص 

كظ٠ ٣ـِٞ ُ٘خ هط١ٞ حُظٔخّ ٝطوّٞ ح٫ٗظَحى ر٤ٖ حُٔؼخٍف حُوخىٓش ٝحُٔؼخٍف 

ش ٖٓ حُٔويٝٓش. ٤ٌٓٝٔ٘٘خ ًَ ًُي ٖٓ ٟز٢ ٓٞحهغ حُ٘وي ح٧ىر٢ رلٔذ ًَ كخُ

كخ٫ص حُظؼ٣َٞ ػ٠ِ ح٠ُٕٔٔٞ حُيه٤َ أٝ حُظَٞٓ رخُٜٔ٘ؾ ح٤٠ُن، ٝػ٘يٛخ 

٤ٓظ٠٘ٔ إٔ ٜٗيف رخُيػٞس ا٠ُ اهخٓش ٤ٓؼخم ُِظظخكَ حُٔؼَك٢ ك٢ كوَ حُ٘وي 

«ح٧ىر٢
(299)

. 

ٝػ٠ي ٓٔخء٫طٚ حُل٣ٌَش ٝحُٜٔطِل٤ش ٝحُظَحػ٤ش ٝحُِـ٣ٞش ك٢ ًظخرٚ حُؼخ٢ٗ 

حُ٘وي ح٧ىر٢ رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٫ٝ  ٓ٘خه٘خ  ه٠خ٣خ أهَٟ ًحص كٔخ٤ٓش ك٢ ػ٬هش

٤ٓٔخ اٗـخُحطٜخ حُلي٣ؼش، ٓؼَ ِٓطش حُٔؼِٞٓش، ٝح٫ٗل٤خُ حُل١ٌَ، ٝط٤ٜ٘غ 

حُٔؼِٞٓش، ٝػِْ حُؼ٬ٓش، ٝحُ٘ظ٣َش حُِـ٣ٞش، ٝحُز٣ٞ٤٘ش، ٝح٤ٔ٤ُٔخء حُؼَر٤ش، 

ٝكَى٣٘خٗي ى٤َٓٞٓٝ ٝحُؼوخكش حُؼَر٤ش، ٝٝظ٤لش حُ٘خهي، ٝحُِـش ٝٓخ ٍٝحءٛخ، ٝآ٤ُخص 

ظٌٕٞ حُ٘وي١.. ٝؿ٤َٛخ. ر٤ي إٔ حُٔٔخءُش حُـ٣َٛٞش ك٢ ًظخد حُٔٔي١ حُؼخ٢ٗ ٢ٛ حُ

حُزؼي حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝرؼي حُٔؼِٞٓخص ك٢ ػ٬هش حُ٘وي ح٧ىر٢ رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٝٛٞ ٓخ 

ٌٌٛح طٌٕٞ حُِٔخ٤ٗخص ك٢ رؼيٛخ »ط٠ق ػ٘ٚ ٓوخُظٚ ػٖ آ٤ُخص حُظ٣ٌٖٞ حُ٘وي١، ٝ

٘وي١ ٖٓ رؼٞ ٓخ ه٤يٙ رلٌْ ا١َحى أػَحف حُز١ٞ٤٘ هي أػخٗض ػ٠ِ طل٣ََ حُلٌَ حُ

ٜٓ٘ـ٤ش ُْ طٌٖ ىٝٓخ  هخىٍس ػ٠ِ اؿَحء حٓظزطخٜٗخ حٌُحط٢، ًٔخ طٌٕٞ هي أٜٓٔض ك٢ 

رٍِٞس ٍإ٣ش ر٤يحؿٞؿ٤ش ٫ ط٘وٞ ٓخ طٞكَ ٖٓ ٌٓظٔزخص ٓخ٤ٟش، ٝاٗٔخ ط٤٠ق ا٤ُٚ 

 ٓيىح  ٜٓ٘ـ٤خ  ٫ري أٗٚ طخٍى رٜٔخطٚ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُٔؼَك٢ حُوخُٚ ٝحُ٘وي١ رٞؿٚ

«أهٚ
(294)

. 

ٝػ٢٘ أكٔي ػؼٔخٕ رٔؼَ ٌٛٙ حُٔٔخء٫ص ك٢ اػيحىٙ ٧رلخع رؼٞ ٗوخى 

ْ: رخٍص ٤ٌٓٝخث٤َ ٣ٍلخط٤َ ٝؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض ٝطٞىٍٝٝف  ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٝٛ

(. ٝطؼٌْ 6881« )ح٧ىد ٝحُِـش ٝحُل٠خء»ٝك٤ٔ٤َِ ه٤ِز٤ٌ٘ٞف، ك٢ ًظخرٚ 
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خص حُـي٣يس ك٢ ٍإ٣ش ٓوخ٫ص حٌُظخد حُظؤػ٤َ حُٞحٓغ ح١ٌُ ريأص طٔخٍٓٚ ح٫طـخٛ

 ػ٬هش حُ٘وي ح٧ىر٢ رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش.

 عمـ النص: -1-4
ٛخٍ حُلي٣غ ػٖ ػِْ حُ٘ٚ ٗخثؼخ  أػَ حطٜخٍ حُ٘وخى حُؼَد رخ٫طـخٛخص 

حُ٘وي٣ش حُـي٣يس ك٢ كَٗٔخ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ًٔخ ٣ظَٜ ك٢ طؼ٣َذ ًظخد ؿ٤ُٞخ 

 Semiotike, Recherches pour uneػِْ حُ٘ٚ ـ ٖٓ ًظخد  »٣ًَٔظ٤لخ   

Semanalyse( »6818 ّٝك٤ٚ ٓلخُٝش 6886ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخ .)

ٜٓ٘ـ٤ش ُلْٜ حُ٘ٚ ٝػِٔٚ، ٖٝٓ حُ٘ٚ حُٔـِن، ا٠ُ ح٩ٗظخؿ٤ش حُٔٔٔخس ٜٗخ ، ا٠ُ 

٤ُْ ٖٓ ٗي، رَأ١ حُٔظَؿْ، ك٢ إٔ ٝػ٢ ٣ًَٔظ٤لخ رخُليٝى »حُ٘ؼَ ٝحُِٔز٤ش، ٝ

ك٢ ٓـخٍ حُيٍحٓخص ح٧ىر٤ش هي ًخٕ  حُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُ٘ظ٣َش ُِٔ٘ل٠ حُٟٞؼ٢ حُٔخثي

ٍٝحء رلؼٜخ ػٖ ػِْ ُِ٘ٚ ٫ ٣ظو٤ي أريح  رخُوطخ١ش حُظل٤ِ٤ِش، ٫ٝ رخُِ٘ػش 

حُظ٣َ٘ل٤ش ح٤ٌ٤٘٤ًِ٧ش رويٍ ٓخ ٣ٔؼ٠ ٗلٞ ٓٔخءُش حُطخرغ ح٧ىر٢ ٝحُ٘ؼ١َ ُِ٘ٚ 

ك٢ ه٤ٜٛٞخطٚ ٝػ٤ٓٞٔخطٚ ٝحُظ٘ظ٤َ حُؼ٢٘٤ ُٜخ، ػزَ حٓظ٤لخء حُِٔخ٤ٗخص 

«ّ ٗظخثـٜخ رٌَ حُلٌٍ حٌُخَٓٝحُٔ٘طن ٝحٓظويح
(291)

. 

٣ِٝلض إٔ ٓؼي ِٜٓٞف ك٢ ٓلخُٝظٚ ُيٍحٓش ػِْ حُ٘ٚ ٣َكٞ ح٫طـخٛخص 

ٍَٟٝس طٞح٢ٛ أَٛ »حُ٘وي٣ش حُـي٣يس، ٝإٔ ٝحكن ػ٠ِ ىٝحػ٤ْٜ ٝٓ٘طِوخطْٜ ك٤غ 

حُؼِْ رخُؼَٔ حُيحثذ ػ٠ِ ط٤َٓن أٓخ٤ُذ حُٔؼخُـش حُؼ٤ِٔش ح٠ُ٘ٔزطش ُِ٘ٚ 

«ح٧ىر٢
(291)

٘زؼ٤ٖ رؤ٣ًخٍ حُز٣ٞ٤٘ش ٝح٧ِٓٞر٤ش ٝحُظل٤ٌ٤ٌش، ىحػ٤خ  ا٠ُ . ػْ حٗظوي حُٔظ

حُ٘لن حُٔظِْ، ٝا٠ُ ٤ٛخؿش ػَر٤ش »ٓٞحؿٜش حُ٘ٚ حُؼَر٢ ٝحُوَٝؽ رٚ ٖٓ 

حُؤٔخص ٬ُٔٓق حُليحػش حَُحٗيس حُظ٢ طظـ٤خ رٜخ ط٤َٓن حُٔؼخُـش حُؼ٤ِٔش ح٠ُ٘ٔزطش 

«ُِ٘ٚ ح٧ىر٢
(299)

. 

( ػ٠ِ 6886« )ش اكٜخث٤شك٢ حُ٘ٚ ح٧ىر٢: ىٍحٓش أِٓٞر٤»حكظٟٞ ًظخد 

ٓـٔٞػش ٓزخكغ ط٘يٍؽ ك٢ ٓلّٜٞ حُيٍحٓش ح٧ِٓٞر٤ش ح٩كٜخث٤ش ٓؼَ ه٤خّ 

هخ٤ٛش ط٘ٞع حُٔلَىحص ك٢ ح٧ِٓٞد، ٝطلو٤ن ٗٔزش حُ٘ٚ ا٠ُ حُٔئُق، 

ٝحُظ٘و٤ٚ ح٧ِٓٞر٢ ح٩كٜخث٢ ٬ُٓظؼخٍس. ٝأْٜٓ ٝحثَ رًَخص ك٢ طيػ٤ْ حُـٜٞى 

« ٓلٜٞٓخص ك٢ ر٤٘ش حُ٘ٚ»ػ٘ٞحٗٚ  حُؼَر٤ش حُ٘وي٣ش ُؼِْ حُ٘ٚ، كؼَد ًظخرخ  

ٝٛٞ ٓؤهًٞ ٖٓ ػيس ٜٓخىٍ ٣َٝ٘ف حُِٔخ٤ٗش ٝحُ٘ؼ٣َش ٝح٧ِٓٞر٤ش 6881)
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٬٣٩ء حُ٘ٚ، ٝحُ٘ٚ رٌحطٚ، »ٝحُظ٘خ٤ٛش( ْٟ ٓوخ٫ص كي٣ؼش ك٢ رخرٚ ٓٞؿٜش 

حٛظٔخٓخ  ٣ًَِٓخ  ٣ظـخُٝ حَُإ٣ش حُظو٤ِي٣ش حُظ٢ ًخٗض طوّٞ ػ٠ِ طل٤َٔ حُؼَٔ ح٧ىر٢ 

خٙ ػٖ حُٔؼخُْ حُوخٍؿ٤ش حُٔظِٜش رٚ. ٝحٗط٬هخ  ٖٓ ٌٛح حُظلٍٞ ٝحُزلغ ك٢ ػ٘خ٣

حُـ١ٌٍ، ٗٔظط٤غ إٔ ٗٔـَ ُِيٍّ ح٧ىر٢ حكظلخء  هخٛخ  رخُ٘ٚ ًز٤٘ش ُـ٣ٞش 

ٓٔظوِش ُٜخ ػخُٜٔخ حُوخٙ ٝط٣ٌٜٞ٘خ ح٤ُِٔٔ، ٝط٤ًَِح  ػ٤ِٚ رٞٛلٚ ُـش ٓ٘ظظٔش ك٢ 

«ٗٔن ٖٓ حُظَح٤ًذ
(299)

ش ٝحُ٘ؼ٣َش . ٝهي حهظخٍ رًَخص ٓوخ٫ص ػٖ حُِٔخ٤ٗ

ٝح٧ِٓٞر٤ش ٝحُظ٘خ٤ٛش، ط٘ظ٢ٔ ؿ٤ٔؼٜخ ا٠ُ حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ ٗظَص ا٠ُ حُ٘ٚ ًز٤٘ش 

 ٓٔظوِش رٌحطٜخ.

ػْ َٗ٘ ػزي حُٔخُي َٓطخٝ )حُـِحثَ( رؼٞ ٓلخَٟحطٚ ك٢ ػِْ حُ٘ٚ ك٢ 

(، ٢ٛٝ ٓلخُٝش ٍحثيس ك٢ 6899« )حُ٘ٚ ح٧ىر٢: ٖٓ أ٣ٖ ٝا٠ُ أ٣ٖ»ًظخرٚ 

ٖ حٌُ٘ٞكخص حُلي٣ؼش ك٢ طو٤٘خص حُ٘ٚ ح٧ىر٢، حُظؤ٤ُق حُ٘وي١ حُؼَر٢، حٗطِوض ٓ

ٝػ٠يص طل٤ِِٜخ ٝأٍحءٛخ حُ٘وي٣ش رظ٣َ٘ق ٗٚ ُِظٞك٤ي١، ًٝٛذ َٓطخٝ ك٢ 

ٓلخُٝظٚ، ا٠ُ حُظ٤ًٞي ػ٠ِ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ؿَٞٛ هخثْ رٌحطٚ، كٌظذ ك٬ٜ  ٓوٜٜخ  

ُِلي٣غ ػٖ حُلٖ ٝحُـٔخٍ ٝػ٬هش حُِـش، أٝ ُـش ح٧ىد، ٝحػظَف َٓطخٝ 

ُو٠خ٣خ ًحص حُٜلش حُ٘وي٣ش ٝح٤ُ٘ٔ٧ش، ٤ٌُٕٞ حُلَٜ حُٔوٜٚ رخٓظلخىطٚ ٖٓ ح

ططز٤وخ  ُٔلخ٫ٝص طلي٣غ « ح٩ٗخٍحص ح٤ُٜ٩ش»ُظ٣َ٘ق ٗٚ حُظٞك٤ي١ ٖٓ ًظخرٚ 

ػِْ حُ٘ٚ ٝٗويٙ
(298)

. 

ّ: ٓٔخء٫ص كٍٞ ٗظ٣َش حٌُظخرش»ُٝؼَ ًظخرٚ ح٧ه٤َ  « حٌُظخرش ٖٓ ٓٞهغ حُؼي

ٝ ك٢ ِٓؽ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ( ٣ئًي حُٔزِؾ حٌُز٤َ ح١ٌُ هخٝ ك٤ٚ َٓطخ6888)

رخٍُٔٞٝع حُ٘وي١ حُؼَر٢، ٌُٝ٘ٚ ٣ٟٞق ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ا٠ُ أ١ كي ٣زيٝ حُ٘خهي 

حُؼَر٢ حُلي٣غ ٓؤهًٞح  رآ٤ُخص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، كٌٜح حٌُظخد ح٥ه٤َ ٣ؼخُؾ 

ٗظ٣َش حٌُظخرش ك٢ ػ٬ػش ٓٔخُي ًزَٟ ٢ٛ طٌٕٞ حٌُظخرش ٝٓلٜٜٞٓخ ٝػ٬هخطٜخ. اٗٚ 

ش َُِأ١ ٝحُٔـخىُش ٌُِظخرش حُ٘ظ٣َش ح٩ريحػ٤ش رؼي ٠ْٛ ح٫طـخٛخص ٓلخُٝش هخرِ

حُـي٣يس، ٤ٓ٫ٝٔخ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ُيٟ رخٍص )٤ٔٔ٣ٚ رخ١ٍ( ٝؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ 

ٝطٞىٍٝٝف )٤ٔٔ٣ٚ ١ٞىٍٝٝف(، ىػٞس  ُظل٣ََ حٌُظخرش ٖٓ ٗٔخًؿٜخ حُٔٔزوش، 

 ٝاؿخرش  ػ٠ِ أٓجِش ح٣ُٜٞش حُٔئٍهش؟

 عمـ االجتماع األدبي: -1-5
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٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٤ٛٔ٘ش حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢، ك٢ ٓٔخٍٓظٚ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش حُٔزخَٗس، ػ

ػ٠ِ حُ٘وي ح٧ىر٢ ٧ًؼَ ٖٓ ػ٬ػش ػوٞى ٖٓ حُِٖٓ، كبٕ حُـٜي حُ٘ظ١َ حُٔئُق، ٫ 

٣ٞح١ُ حٗظ٘خٍ ٌٛح حُ٘وي ك٢ حُٔٔخٍٓش، ٧ٕ حُٔخكش طًَض أٓخٓخ  ُظؼ٣َذ حٌُظذ 

خص ح٤َُٔٓش حُٔٞك٤٤ظ٤ش ٝحُٔخ٤ًٍٔش، ػْ ٝحُٔوخ٫ص حُظ٢ طز٘ض ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ك٢ ح٧ىر٤

َٗع، ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص، حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ ٣ؼٕ٘ٞ رخ١٩خٍ حُ٘ظ١َ حُ٘خهي ٝحُٔ٘لظق 

« حُٔخ٤ًٍٔش ٝح٧ىد»ػ٠ِ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش، ًٝخٕ ًظخد ؿخ٢ُ ١ٌَٗ )َٜٓ( 

( ٖٓ حُـٜٞى ح٠ُٝ٧ حُٔظٌخِٓش ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم حُٔوظِق، ػْ أُلوٚ رٌظخرٚ 6898)

(، طٜل٤لخ  ُ٘ظَس 6896« )ُٞؿ٤خ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ ـ ىكخع ػٖ حُ٘وي٤ٓٞٓٞ»

ٓخثيس ػ٠ِ كًَش حُ٘وي ح٧ىر٢، ٫ طَٟ ك٢ ح٧ىد ا٫ طؼز٤َح  ٤ٓخ٤ٓخ  ٓزخَٗح ، 

 ٓٞؿٜخ  ٖٓ كِد أٝ ِٓطخٕ، أٝ ِٓظِٓخ  رؤكٌخٍ ٝػوخثي.

رض آٓخٍ حٗطٞحٕ ػ٢َٗٞٓ )ُز٘خٕ( ًظخد ٍٝر٤َ حٌٓخٍر٤ض  َّ  Robertػْ ػ

Escarbit « ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ ح٧ىدSociologie de la litterature » ٚٝظَٜص طَؿٔظ(

(، اٗخٍس ا٠ُ كْٜ ٣لظَم ػٖ حُلْٜ حُٔخ٢ًٍٔ ح٧ٍػ٢ًًٔٞ 6896رخُؼَر٤ش ػخّ 

ُؼ٬هش ح٧ىد رخُٔـظٔغ ٝرخ٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش، رظؤػ٤َ حُٔ٘خٛؾ حُؼ٤ِٔش حُـي٣يس ُيٍحٓش 

حُظل٤َِ ح٫ؿظٔخػ٢ »٤ٔ٣ٖ )َٜٓ( ح٧ىد. ٝطـ٠ِ ٌٛح حُلْٜ ػَر٤خ  ك٢ ًظخد ح٤ُٔي 

(. ُوي طؼَف حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ ا٠ُ ٌٛح حُلْٜ حُٔوظِق ح١ٌُ ريأ 6892« )٨ُىد

٣طزغ حُ٘وي ح٧ىر٢ رطٞحرؼٚ، ػ٠ِ ٗلٞ ه٤َِ أٝ ًؼ٤َ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٜٓ٘ؾ ٤ُٓٞخٕ 

د ؿٔخٍ ٗل٤ي )٣ٍٞٓش(، ٧ٍٝ َٓس رخُؼَر٤ش، ٜٗٞٛخ  ُٚ ك٢  َّ ؿُٞيٓخٕ، ح١ٌُ ػ

(، 6892« )٣ٞ٤ش حُظ٤ًَز٤ش ـ ىٍحٓش ك٢ ٜٓ٘ؾ ٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕك٢ حُز٘»ًظخرٚ 

ٝٝؿي أٗٚ ٓل٤ي ُظط٣َٞ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٖٓ أؿَ آكخم ؿي٣يس ُلْٜ 

حُ٘ٚ ح٧ىر٢ أٝ حُلِٔل٢، كخُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤٘٣ٌٞش، طلخٍٝ إٔ طلَِ حُز٤٘ش حُيحه٤ِش 

 ظَٜ ك٤ٚ. ُ٘ٚ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ، ٍحرطش ا٣خٙ رلًَش حُظخ٣ٍن ح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ

ا٠ُ حًظ٘خكخص ٜٓٔش ٍحكض ػٖ رخٍ حُ٘وي حُظو٤ِي١، »ٝهي أىٟ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ 

ح١ٌُ ػخُؾ حُٔٞح٤ٟغ ٗلٜٔخ ه٬ٍ ػَ٘حص ٖٓ ح٤ُٖ٘ٔ، إ ُْ ٗوَ ه٬ٍ هَٕٝ 

رَٓظٜخ. ًْٝ ٗلٖ رلخؿش، ُوَحءس أىر٘خ حُؼَر٢ حُوي٣ْ ٓ٘ٚ ٝحُلي٣غ، ا٠ُ ٜٓ٘ؾ ؿي٣ي 

ٜخ٣ش ا٠ُ كْٜ ؿي٣ي ُظَحػ٘خ حُؼوخك٢، ٣٘ظٔن ٣ئى١ ا٠ُ حًظ٘خكخص ٓظ٤ِٔس طوٞى ك٢ حُ٘

«ك٤ٚ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُٔو٫ٞص حُٔظلـَس حُظ٢ طظٌٍَ رزـخ٣ٝخ  ػ٠ِ أُٔ٘ظ٘خ
(281)

. ٝهي 

ػٔي ٗل٤ي ا٠ُ ىٍحٓش ٌٛح حُٜٔ٘ؾ طخ٣ٍو٤خ  ٝك٣ٌَخ  ٝٗوي٣خ ، ٢ِٓٝ ح٧ٟٞحء ػ٠ِ 

٤ت ك٤خس ؿُٞيٓخٕ، ٝأٍٛٞ ٜٓ٘ـٚ ػ٘ي ًُٞخطٖ، ٝٓخ ٣ظ٤ِٔ رٚ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ: حُظ٘

ٝأ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُؤغ، ٍإ٣ش حُؼخُْ، ٍإ٣ش حُؼخُْ حُٔؤٓخ٣ٝش، حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤٘٣ٌٞش، حَُٝح٣ش 
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كٜخٕ ١َٝحىس ك٢ أػٔخٍ ؿُٞيٓخٕ. ٝأٍىف ىٍحٓظٚ رظؼ٣َزٚ ُٜ٘ٞٙ ٖٓ 

ٕ: ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ ح٧ىد، حُظ٤٘ت، حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤٘٣ٌٞش ٝح٩ريحع ح٧ىر٢، ه٤ٜيس  ؿُٞيٓخ

 ظخد ح٩ُٚ حُول٢، ح٤ُٛٞش حُ٘ظ٣َش ُـُٞيٓخٕ.حُوط٢ ُ٘خٍٍ رٞى٤َُ، حُٜٔ٘ـ٤ش ك٢ ً

ٝٓخ أِٓٚ ٗل٤ي، رخىٍ ا٤ُٚ ريٍ حُي٣ٖ ػَٝى٢ً )٣ٍٞٓش( ك٢ طؼ٣َذ أٍٝ ٗٚ 

 Pourٓويٓخص ك٢ ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حَُٝح٣ش »، ٝٛٞ Lucien Goldmannًخَٓ ُـُٞيٓخٕ 

une Sociologie du Roman( »6889 ،٣ويّ ٌٛح حٌُظخد حُٜٔ٘ؾ ح٫ؿظٔخػ٢ .)

ز٣ٞ٤٘ش ٝحُٔخ٤ًٍٔش ػ٠ِ ه٤َ ٓخ ٣َحّ، ك٢ ك٤ٖ ٛيٍٝٙ ٧ٍٝ َٓس رظ٣ِٞ٘خطٚ حُ

رخُٔؼ٠٘ ح١ٌُ هٜيٙ »، ٍحرطخ  ٜٓ٘ـٚ حُـي٢ُ 6811، ٝحُؼخ٢ٗ َٓس ٓؼي٫  6814

٤ٛـَ ػ٘يٓخ ًظذ "حُلو٤و٢ ٛٞ ح٢ٌُِ"، إٔ حُلخػَ حُلو٤و٢ ك٢ ح٩ريحع حُؼوخك٢ ٛٞ 

ُلَى حُٔزيع ٣ئُق ؿِءح  كؼ٬  حُـٔخػخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٫ ح٧كَحى حُٔ٘ؼُِٕٞ، ٌُٖ ح

 ٖٓ حُـٔخػش، ؿخُزخ  رلؼَ ٫ٝىطٚ أٝ ٟٝؼٚ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝىحثٔخ  رخُي٫ُش حُٟٔٞٞػ٤ش

ُٔزيػٚ، ٣ٝلظَ ك٤ٜخ ٌٓخٗش ٤ُٔض كخٓٔش، ٫ٝ ٗي، ٌُٜٝ٘خ ٓٔظخُس ػ٠ِ ًَ 

«كخٍ
(286)

ػ٠ِ إٔ أْٛ ٓٔخٛٔش ٗظ٣َش رخطـخٙ ٗوي حؿظٔخػ٢ ٓوظِق، ٝرخطـخٙ  

حُ٘وي »Pierr V.Zimaطزيص ك٢ طؼ٣َذ ًظخد ر٤٤َ ٣ُٔخ طط٣َٞ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش، 

)ظَٜص « Manuel de Sociocritiqueح٫ؿظٔخػ٢ ـ ٗلٞ ػِْ حؿظٔخع ُِ٘ٚ ح٧ىر٢ 

(، ٝهي طٞكَ ُٚ ٓظَؿٔش ٓظٌٔ٘ش ٢ٛ ػخ٣يس ُطل٢ 6886طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش ػخّ 

َٝٓحؿؼخٕ ػخُٔخٕ ٛٔخ أ٤ٓ٘ش ٤ٍٗي ٤ٓٝي حُزلَح١ٝ ح١ٌُ ًظذ ٓويٓش ُِوخٍة 

ؼَر٢ ط٠غ ٌٛٙ حُٔٔخٛٔش ك٢ ٤ٓخم حُؼ٬هش ؿ٤َ حُٔظٌخكجش ر٤ٖ حُ٘وي حُؼَر٢ حُ

حُلي٣غ ٝاٗـخُحص حُ٘وي حُـَر٢ ر٘ظ٣َخطٚ ٜٝٗخؿ٤خطٚ حُٔؼَك٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُٔظطٍٞس، 

ح٤ٜٗخٍ ٓـٔٞػش حُو٤ْ حُظ٢ هخٓض ػ٤ِٜخ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُظ٢ »ٝرٔخ طٔظ٘ي ا٤ُٚ ٖٓ 

ٔؼخَٛس ه٬ٍ ٜٗق حُوَٕ حُٔخ٢ٟ، ٓٞحء أػِض ٖٓ ٗؤٜٗخ حُؼوخكش ح٧ٍٝٝر٤ش حُ

ًخٗض ح٤ٌُِ٘ش أٝ حُ٘وي حُـي٣ي أٝ حُز٣ٞ٤٘ش أٝ ح٤١ٞ٤ٔ٤ُٔوخ. ٌٛٙ حُو٤ْ حُظ٢ ػٔخىٛخ 

ح٣٩ٔخٕ رخُ٘ٚ ح٧ىر٢ ًز٤٘ش ُـ٣ٞش ٓـِوش ٣ـذ ػ٠ِ حُيحٍّ أٝ حُ٘خهي حٍُٞٛٞ 

ا٤ُٜخ ًلو٤وش ٟٓٞٞػ٤ش ٓطِوش هخثٔش رٌحطٚ، ٓ٘ؼُِش ػٖ ٓزيػٜخ، أٝ ٤ٓخهٜخ 

«خٍؿ٢، أٝ ٓظِو٤ٜخحُو
(282)

. 

ٝأػخى دمحم ٗي٣ْ ه٘لش )٣ٍٞٓش( ٓلخُٝش ؿٔخٍ ٗل٤ي رؤكوَ ٜٓ٘خ ك٢ ًظخرٚ 

(، ٓٔخ ٣ئًي ًُي 6889« )طؤ٤َٛ حُ٘ٚ ـ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ُيٟ ٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ»

حُظوزَ حُ٘وي١ حُٞحٓغ ٌُٜح حُٜٔ٘ؾ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ 
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د ك٢ ٓؼَكش حُٞحهغ حُ٘وي١ حُؼَر٢ ٝهٔٞطٚ ؿ٤َ حُٔٔٞؿش ٓزخُـش ٝحٟغ ٌٛح حٌُظخ

ك٢ طوي٣َ ٌٓخٗش ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ٖٓ ؿٜش، ٝك٢ حٗوطخػٚ ػٖ حُـٜٞى حُؼَر٤ش حُٔزٌُٝش 

ُِظلي٣غ حُ٘وي١، ٝٓ٘ٚ أٓخٓخ ، ؿٜٞى طوي٣ْ ؿُٞيٓخٕ ٗلٔٚ رخُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ ؿٜش 

:ِ  أهَٟ، ًٔخ أُٔل٘خ ا٠ُ ًُي ك٢ ٌٛح حُؼَٝ حُٞؿ٤

ا٠ُ حُظؼ٣َق ر٘خهي ٝك٤ِٔٞف ك٢َٔٗ ٓؼَ ٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ ٛٞ إ حُيحكغ »

ح٩ٗخٍس ا٠ُ حُظ٘خٍٝ ح٤ٛ٧َ ٝحَُإ٣ش حُلِٔل٤ش حُ٘خِٓش. كِْ ٣ؼي حُ٘خهي ًُي حُوز٤َ 

رخُ٘لٞ ٝحَُٜف ٝحُؼَٝٝ ٌٍٝٗحص ٖٓ حُظخ٣ٍن ح٧ىر٢، كخُظَحًْ حُؼوخك٢ 

ٜخ ك٢ حُلو٤وش ٠٣طَٙ ا٠ُ حُظؼٔن ك٢ أرلخع ٗظٜ٘خ رؼ٤يس ػٖ ٓـخٍ ىٍحٓظٚ، ٌُٝ٘

«أٓخ٤ٓش ُلْٜ ٌٛٙ حُظخَٛس حُٔؼويس حُظ٢ ٗيػٞٛخ: ح٩ريحع حُؼوخك٢
(289)

. 

 التحميل النفسي لألدب: -1-6
ًخٗض حٓظلخىس حُ٘وي ٖٓ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ح٧ٓزن ك٢ حُٔوخٍرخص حُؼ٤ِٔش رخُ٘ٔزش 

ُِؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٧هَٟ، ٌُٜٝ٘خ ظِض ػ٠ِ حُيٝحّ ٓليٝىس، رَ إ حُظؤ٤ُق حُؼ٢ِٔ 

ٝحُ٘وي١ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٓزٌَ. ُٝؼِ٘خ ٫ ٠ٔ٘ٗ  ٌٛٙ حُٔئُلخص حُظ٢ ٓخٍٓض طؤػ٤َٛخ 

٬٣ٞ١  ػ٠ِ ٗلٞ ػ٤ٔن، ٝإ ًخٗض ح٧هَ ٗلٞ طٌٕٞ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُ٘ل٢ٔ، اً 

حَٜٗف ؿخُز٤ش حُ٘وخى حُٔؼظز٣َٖ ا٠ُ اىؿخّ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ أٝ اٗـخُحص ػِْ حُ٘لْ 

ٞى ٌٛٙ حُٔئُلخص ا٠ُ أٝحهَ ح٧ٍرؼ٤٘٤خص ٓغ ك٢ ٓ٘خٛـْٜ حُظٌخ٤ِٓش حُظو٤ٔ٤٤ش. ٝطؼ

(، ػْ 6848« )ىٍحٓخص ك٢ ػِْ حُ٘لْ ح٧ىر٢»ًظخد كخٓي ػزي حُوخىٍ )َٜٓ( 

طٞحُض حُٜٔ٘لخص حُظ٢ ٟٝؼٜخ حُٔ٘ظـِٕٞ رخُلِٔلش ٝػِْ حُ٘لْ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٗوخى 

( ُٔخ٢ٓ حُيٍٝر٢ )٣ٍٞٓش(، 6812« )ػِْ حُ٘لْ ٝح٧ىد»ح٧ىد، ٢ٛٝ: 

ٖٓ حُٞؿٜش »( ُؼِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ )َٜٓ(، 6819ٝ« )٘ل٢ٔ ٨ُىدحُظل٤َٔ حُ»ٝ

( ُٔلٔي هِق هللا أكٔي )َٜٓ(، 6891« )حُ٘ل٤ٔش ك٢ ىٍحٓش ح٧ىد ٝٗويٙ

( ُٜٔطل٠ ٣ٞٓق، 6891« )ح٧ْٓ حُ٘ل٤ٔش ُ٪ريحع حُل٢٘ ك٢ حُ٘ؼَ هخٛش»ٝ

( ١َُٜٔ ػزي حُل٤ٔي 6891« )ح٧ْٓ حُ٘ل٤ٔش ُ٪ريحع حُل٢٘ ك٢ حَُٝح٣ش»ٝ

( ١َُٜٔ ػزي 6891« )ح٧ْٓ حُ٘ل٤ٔش ُ٪ريحع حُل٢٘ ك٢ حَُٔٔك٤ش»، ٝكٍ٘ٞس

 حُل٤ٔي كٍ٘ٞس أ٠٣خ .

ػْ طٞكَ ٗخهي هٜٚ ؿٜيٙ ُِ٘وي حُ٘ل٢ٔ ٛٞ ٗخًَ ػزي حُل٤ٔي )َٜٓ(، كٔخٍ 

أ٫ٝ  ػ٠ِ ىٍد ٜٓطل٠ ٣ٞٓق ٍٝٝحى ػِْ حُ٘لْ حُؼَد ح٥ه٣َٖ أٓؼخٍ 

ح٧ْٓ حُ٘ل٤ٔش »ٍ ًظخرٚ ٜٓطل٠ ٛلٞحٕ ٣ٝٞٓق َٓحى، كؤُق أ٫ٝ  ك٢ ٌٛح حُٔـخ

(، ٝٛٞ رخ٧َٛ أ١َٝكش 6882« )ُ٪ريحع ح٧ىر٢، ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس هخٛش

ربَٗحف حُؼخُْ ٜٓطل٠ ٣ٞٓق، ٍحثي ٌٛٙ حُيٍحٓخص  6891ٓخؿٔظ٤َ ٗٞه٘ض ػخّ 
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ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ح١ٌُ هيّ ٌُِظخد، ٤٘ٓيح  رخُٟٔٞٞع ٝٛخكزٚ، ٝرٔؼخُـظٚ 

حُ٘ظ٣َش حٌُحثؼش ر٤ٖ ػِٔخء حُ٘لْ، ًٔخ ٣ؼخُؾ ح١٧َ »حُٔزظٌَس ٝحُيه٤وش ٌُؼ٤َ ٖٓ 

ٟٓٞٞػ٤ٖ ٖٓ أًؼَ حُٟٔٞٞػخص ؿخًر٤ش رخُ٘ٔزش ٨ُىرخء ٝحُ٘ؼَحء ٝحُل٘خ٤ٖٗ 

ػخٓش، ٝٛٔخ ٟٓٞٞػخ حٍُٜٞ حُؼو٤ِش ٝحُو٤خٍ ح٩ريحػ٢. ػْ ٣ويّ آٜخٓٚ حُؼ٢ِٔ 

«حُوخٙ ك٢ ح٤ُٔيحٕ، ٝٛٞ آٜخّ ٣ظْٔ رخ٧ٛخُش ٝحُظٌٖٔ ٝحُوٜٞرش
(284)

. 

ق، إٔ أٓؼخٍ ٌٛٙ حُيٍحٓخص أهَد ُؼِْ حُ٘لْ ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٖٝٓ حُٞحٟ

ٜٓ٘خ ا٠ُ حُ٘وي ح٧ىر٢، ك٤غ ط٠غ حُٔزيع ٝاريحػٚ ك٢ ٓوظزَ ٗل٢ٔ ٢ًِٞٓٝ، ٝٛٞ 

ٓخ طئًيٙ حهظَحكخطٚ حُٜ٘خث٤ش ػٖ حٌُلخءس ٝحُظـي٣ي ك٢ ح٩ريحع، كخَٜٗف ػٖ ح٩ريحع 

٤لٌْ ػ٠ِ حُوٜش ك٢ ػ٘خث٤ش ٗلٔٚ )حُٜ٘ٞٙ( ا٠ُ ٓٞحى حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ حُٔوظِلش ُ

ح٧ٛخُش ٝحُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش، أ١ طؤػ٤َحص حُٔؼخهلش حُُٔٞٛٞش، ػ٠ِ إٔ ح٩ريحع 

أىهَ ك٢ ٓلّٜٞ ًلخءس حُلَكش، ٤ِٔٓح  ا٣خٛخ ػٖ حٗيكخػش حُوٜخ٤ٖٛ ا٠ُ حُـيس، 

طؤػَح  رٔزيػ٤ٖ أؿخٗذ ٓؼَ ط٤ٌ٘ٞف ٝٓٞرخٓخٕ ٝأىؿخٍ آ٫ٕ رٞ ك٢ حُزيح٣ش، ه٬ٍ 

حُو٤٘٤ٔٔخص ٖٓ ٌٛح حُوَٕ، ٝٛٔ٘ـٞح١ ٝٗخطخ٢ُ ٓخٍٝص ٝؿ٤ْٔ ح٧ٍرؼ٤٘٤خص ٝ

ؿ٣ْٞ ٝآ٫ٕ ٍٕٝ ؿ٤٣َٚ ٤٘٤َٓٝ رٞطٍٞ ك٢ حُٔظ٤٘٤خص ٝحُٔزؼ٤٘٤خص، ٝٓخ٤ًٍِ 

ه٬ٍ ًُي ًخٕ رؼٞ ح٧ىرخء ٣لخُٕٝٞ »ٝرٍٞه٤ْ ًٝخٝحرخطخ ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص. ٝ

ٖٓ ٗلض ٣َ١وْٜ حُوخٙ ٖٓ ه٬ٍ حُؼٞىس ا٠ُ ؿٌٍٝ حُوٜش ك٢ حُظَحع حُؼَر٢، 

ه٬ٍ حٓظِٜخّ ٍٝف أُق ٤ُِش ٤ُِٝش، أٝ رؼٞ حٌُظذ حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُٜٞك٤ش، رلؼخ  

«ػٖ حُٔظو٤َ ٝحُـخثذ ك٢ حُ٘ٚ حُؼَر٢ حُلخَٟ
(281)

، ٝحُلَ رَأ٣ٚ، ٝٛٞ ٗظ٤ـش 

حهظزخ٣ٍش رؼ٤يس ػٖ حُٜ٘ٞٙ حُو٤ٜٜش ٗلٜٔخ، ٛٞ حًَُٔذ ح١ٍَٝ٠ُ ٓخ ر٤ٖ 

 حُظٌٖٔ حُلَك٢ ٝحُظـي٣ي ح٤ٛ٧َ.

ٌُٜح حُٜ٘ؾ، أ١ ىٍحٓش ح٧ىد رؤىٝحص ػِْ حُ٘لْ  ٝأهِٚ ػزي حُل٤ٔي

(، ح١ٌُ ٣ظؼَٝ ُو٤٠ش ٓخ 6889« )ح٧ىد ٝحُـٕ٘ٞ»ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ك٢ ًظخرٚ 

طِحٍ ٟٓٞغ ه٬ف، ٢ٛ ه٤٠ش حُؼ٬هش ر٤ٖ ح٩ريحع حُل٢٘ ٝحَُٔٝ حُؼو٢ِ، أٝ 

ٝهي ٜٓي ػزي «. ح٫ٟطَحد حُ٘ل٢ٔ»، أٝ «ح٫ٟطَحد حُؼو٢ِ»، أٝ «حٌُٛخٕ»

ُزلؼٚ رِٔلش ػٖ طخ٣ٍن حَُٔٝ حُ٘ل٢ٔ، ٝحَُٔٝ حُؼو٢ِ ك٢ ًُي حُظيحهَ حُل٤ٔي 

ر٤ٖ حُو٤خٍ ٝح٧ك٬ّ ٝحُٞحهغ، ٝػخُؾ كخ٫ص ٓليىس ك٢ طخ٣ٍن ح٧ىد حُؼخ٢ُٔ: 

ٌٗٔز٤َ ر٤ٖ حُـٕ٘ٞ ٝحُظظخَٛ رخُـٕ٘ٞ، ىٓظ٣ٞل٢ٌٔ ٌِٝٓ٘ش حُو٣َٖ، 

ٝح٧ك٬ّ، ٝٓظَٗيرَؽ ٝىكخع ٍؿَ ٓـٕ٘ٞ، ًٝخكٌخ ٟي رِِحى، ٝؿٔخ٤ُخص حُـٕ٘ٞ 

ٝحَُٔٝ حُ٘ل٢ٔ ٝح٩ريحع ح٧ىر٢ ر٤ٖ حُل٠ٟٞ ٝحُ٘ظخّ  حُل٠ٟٞ ٝحُ٘ظخّ. إ ػزي 
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حُظ٤ًَِ ػ٠ِ »حُل٤ٔي ٣ل٤َ حُٔزيػ٤ٖ ٝاريحػْٜ ا٠ُ كخ٫ص ٤َٟٓش ٤ًِٞٓش، كٌخٕ 

ٗو٤ٜش حُٔئُق أًؼَ ٖٓ أػٔخُٚ ح٩ريحػ٤ش، ٝهي ًخٕ حُٔلٍٞ ح٧ٓخ٢ٓ ح١ٌُ هخّ 

ش ٛٞ ح٫ٓظلخىس ٖٓ رؼٞ حُٔلخ٤ْٛ حُ٘خثؼش ك٢ ػ٤ِٚ ٜٓ٘ؾ طل٤َِ ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤

ٓـخٍ حُطذ حُ٘ل٢ٔ ٓؼَ ٓلخ٤ْٛ ح٬ُّٜٝ، حٌُٜحءحص، ططخ٣َ ح٧كٌخٍ، حٟطَحرخص 

ٌَٗ ٝٓلظٟٞ حُِـش ٝح٬ٌُّ، ح٫ٟطَحرخص حُٞؿيح٤ٗش، حهظ٬ٍ حُ٘ؼٍٞ رخٌُحص 

ٝطلٌي حُ٘ؼٍٞ رخُٞحهغ، ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ، ػْ ٓلخُٝش طلي٣ي ٓيٟ ٓؼَكش 

٣ذ حُٔزيع رٌٜٙ حُٔظخَٛ حُٔوظِلش ٖٓ ح٫ٟطَحد رط٣َوظٚ حُوخٛش ٝهيٍطٚ ح٧ى

«ػ٠ِ ٍٛيٛخ ٝطل٤ِِٜخ
(281)

. 

ٝأًَٔ ػزي حُل٤ٔي ؿٜيٙ رظؼ٣َذ ًظخد أٓخّ ك٢ ٓؼَ ٌٛح ح٫طـخٙ ٛٞ 

 ,The Pychological Study of Literature, Limitationsحُيٍحٓش حُ٘ل٤ٔش ٨ُىد »

Posibilites, and Accomplishments( »6894  ّٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخ

، ٝهي ًَّ ػزي حُل٤ٔي ٝؿٜش حُ٘ظَ ك٢ M.Lindaur( ُٔخٍطٖ ٤ُ٘يح6889ٍٝ

ر٤ٖ ػِْ حُ٘لْ ٝح٧ىد، ك٤غ أٜٗٔخ ٣٘ظًَخٕ ـ ٍؿْ حهظ٬ف »حُؼ٬هخص حُٞػ٤وش 

«ٓ٘خٛـٜٔخ ـ ك٢ ح٫ٛظٔخّ رخُوزَس ٝحُِٔٞى ٝحُ٘و٤ٜش ح٩ٗٔخ٤ٗش
(289)

. ٌُُٝي ٍأٟ 

ٗي٣يس ح٤ٔٛ٧ش »هطٞس أ٠ُٝ ػ٠ِ حُط٣َن، ٧ٗٚ ٣ويّ كٌَس ٣ؼيٛخ  ك٢ ٌٛح حٌُظخد

ٝهخىٍس ػ٠ِ كَ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٬ٌُ٘ٔص ك٢ ٓـخٍ ػِْ حُ٘لْ ح٧ىر٢، ك٤غ ٣لظوَ 

حُؼخِٕٓٞ ك٤ٚ ـ ػ٠ِ هِظْٜ ـ ُِوزَس حُٔ٘خٓزش رخُٔخىس ح٧ىر٤ش، ٝك٢ ٓـخٍ حُ٘وي ح٧ىر٢، 

حُوزَس حُٔ٘خٓزش رخ٧رؼخى  ك٤غ ٣لظوَ حُؼخِٕٓٞ ك٤ٚ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُلخ٫ص ا٠ُ

حُ٘ل٤ٔش، ٝطظٔؼَ ٌٛٙ حُلٌَس ك٢ ه٤خّ طؼخٕٝ ٓ٘ظَى ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٣ٌٖٛ حُٔـخ٤ُٖ 

ُِزيء ٝحُظ٘ل٤ٌ َُٔ٘ٝػخص رلؼ٤ش ػ٤ِٔش ٓ٘ظًَش ك٢ ػِْ حُ٘لْ ح٧ىر٢، ٝك٢ حُ٘وي 

«ح٧ىر٢ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ٤ٌُٓٞٞؿ٢
(289)

. 

ر٢ ُْ طظٞهق، كوي ٝحُلن، إٔ كًَش حُظؤ٤ُق ٝحُظؼ٣َق ك٢ ػِْ حُ٘لْ ح٧ى

« ٓويٓش ُؼِْ حُ٘لْ ح٧ىر٢»ٟٝغ ه٤َ هللا ػٜخٍ )حُـِحثَ( ًظخرخ  كَٔ ػ٘ٞحٕ 

(، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٌَٗٙ حُل٤ْٔ ُٜٔطل٠ ٣ٞٓق ػ٠ِ ؿٜٞىٙ حُـزخٍس 6892)

، ًٝخٕ «ح٧ْٓ حُ٘ل٤ٔش ُ٪ريحع حُل٢٘ ك٢ حُ٘ؼَ هخٛش»حُظ٢ رٌُٜخ ك٢ ًظخرٚ 

بٕ ًظخرٚ ٛٞ ٗظ٤ـش ىٍحٓش ؿخٓؼ٤ش ك٢ ٓؼٜي حػظٔي ػ٤ِٚ ا٠ُ كي ًز٤َ ك٢ ًظخرٚ، ك

حُيٍحٓخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ىٗلَ ك٢ ًٍُٞٞحىٝ، ًٔخ ط٤َ٘ ح٬ُٔكظش ك٢ ٓطِغ حٌُظخد. 

ٌُٖٝ ػٜخٍ ٓؼ٠ ًؼ٤َح  ٬ُهظَحد ٖٓ حُ٘ٚ ح٧ىر٢، ٓٞظلخ  ً٘ٞكخص حُظل٤َِ 
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حُ٘ل٢ٔ ُظـيٝ ػ٘خَٛ ُٔؼَكش حُ٘ٚ ح٧ىر٢، كلٟٞ حٌُظخد حُٟٔٞٞػخص حُظخ٤ُش: 

ُ٘لْ ح٧ىر٢: ٟٓٞٞػٚ ٝكٞحثيٙ، حُٔلخ٫ٝص حُظؤ٤ِٓش ُظل٤َٔ ح٫ريحع حُل٢٘، ػِْ ح

ح٧ْٓ ح٤ُٝ٧ش ٬ُريحع، ح٧ْٓ حُل٣َٝي٣ش ٬ُريحع حُل٢٘، آ٤ُخص حُيكخع ػٖ حُ٘لْ 

طل٤ِ٤ِش، ح٩ريحع ح٧ىر٢: ٗظ٣َظخ ٣ٞٗؾ -ٝىٍٝٛخ ك٢ ح٩ريحع ح٧ىر٢، ٓلخ٤ْٛ ٗل٤ٔش

ػَ، ح٫ريحع ٝحُ٘وي. ػ٠ِ إٔ ٗظخثؾ ٝرَؿٕٔٞ، ػٞحَٓ ٓٔخٛٔش ك٢ طٌٕٞ حُ٘خ

ىٍحٓش ػٜخٍ ُْ طوَؽ ػٖ آخٍ حُٔلٜٞٓخص ح٧ٓخ٤ٓش ُؼِْ حُ٘لْ، ٫ٝ ٣وَِ ٌٛح 

ٖٓ ه٤ٔش حٌُظخد حُظؼ٤ٔ٤ِش، كوي ُٝىٙ ٓئُلٚ رظطز٤وخص ط٢ِ ؿخُز٤ش كُٜٞٚ
(288)

. 

ٝطَؿْ كٖٔ حُٔٞىٕ )حُٔـَد( ًظخرخ  أٓخ٤ٓخ  ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ُـخٕ ر٤ِٔخٕ 

 َ٣ٞٗJean Bellemin Noel  ٞٛ« حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٝح٧ىدPsychanalyse et 

Litterature( » ّٝحٌُظخد ٣ظ٠ٖٔ أكيع 6889ظَٜص طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش ػخ ،)

ٚ: حُوَحءس ٓغ ك٣َٝي، هَحءس « ح٬ُٗؼٍٞ»حُوَحءحص حُظ٢ طٞظق  ك٢ ٓؼَكش حُ٘

ٗٔخٕ، ح٬ُٗؼٍٞ، إٔ ٣وَأ ح٩ٗٔخٕ ٗلٔٚ ر٘لٔٚ، هَحءس ح٩ٗٔخٕ، هَحءس حٌُخطذ ح٩

هَحءس حُ٘ٚ. ٝهي ٍٖٛ حُٔئُق ٗـخف حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٨ُىد رلٖٔ ططز٤ن ٗظخٍس 

 ك٣َٝي حُٔٔظخُس:

«أ٤ُْ حُْٜٔ ٛٞ ط٘ظ٤لٜخ رؼ٘خ٣ش، ٝإٔ ٗلٖٔ ٟٝؼٜخ ػ٠ِ ح٧كن»
(911)

 . 
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 اتجاهات الجديدة المتصمة بالعموـ اإلنسانية في الممارسة: -2
 النقد األدبي والفمسفة: -2-1

وي ح٧ىر٢ رخُلِٔلش، رٞٛلٜٔخ ٗظخ٤ٖٓ ٖٓ حُظل٤ٌَ ٣ظٞح٣ُخٕ ك٢ طؼخٍ ػ٬هش حُ٘

ؿَٞٛٛٔخ، ًٔخ ك٢ ٓوخُش ٢ًُ ٗـ٤ذ ٓلٔٞى ح٥ٗلش حًٌَُ، كؼٔش طوخ١ؼخص ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ 

٬ٛص حُظلِٔق رٔؼ٠٘ اػٔخٍ حُظل٤ٌَ حُل٤ٌْ ك٢ حُظٞحَٛ حُٔوظِلش، ٝحُ٘وي رٔؼ٠٘ 

َإ٣ش، ا٠ُ اريحء حَُأ١ طو٤ِذ ٝؿٞد ح٫ٗظـخٍ ح٢ُٜ٘ ك٢ أرؼي ٖٓ ح٫ٓظزٜخٍ ٝحُ

حُل٤ٌْ، ٝحُظخ٣ٍن رٔؼ٠٘ اٗيؿخّ حَُإ٣ش رلخٟ٘ظٜخ حُظخ٣ٍو٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، 

ٝح٧ه٬م، رٔؼ٠٘ ٗوي حُٜ٘ٞٙ ك٢ َٓطـخٛخ ح٧ه٬ه٢ هَِ ٓلَىحص حُٔٔئ٤ُٝش 

 ٝح٤ٔ٠َُ ٝحُٞحؿذ ٝحُظٔخ٢ٓ ٝؿ٤َ ًُي. 

ٍ، ٝطو٤ٜٜخ ؿ٤َ إٔ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ ػ٬هظٚ رخُلِٔلش، ؿخُزخ  ٓخ ػ٢٘ رخ٧كٌخ

ىحهَ حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش، ٝطويّ ٓئُلخص ٝكخء ارَح٤ْٛ )َٜٓ( ًٗٔٞؿخ  ُٔؼَ ٌٛٙ 

( 6881« )كٌَس حُظخ٣ٍن ك٢ أىد ٗـ٤ذ ٓللٞظ»حُٔٔخٍٓش ًٔخ ك٢ ًظخر٤ٜخ 

(، 6889« )حُلِٔلش ٝح٧ىد ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞظ: هَحءس كِٔل٤ش ُزؼٞ أػٔخُٚ»ٝ

 ٖ حٌُظخد حُؼخ٢ٗ، أٝ إٔ حُٔئُلش ٝٓٔخ ٣ـيٍ ًًَٙ إٔ حٌُظخد ح٧ٍٝ ٣ٌَ٘ ؿِءحٓ 

أػخىص َٗ٘ٙ ٟٖٔ حٌُظخد حُؼخ٢ٗ. ٬٣ٝكع إٔ حُٔئُلش ٫ طٜظْ رخُٜٔخى حُ٘ظ١َ 

ُٜٔ٘ـٜخ ك٢ ػ٬هش حُ٘وي ح٧ىر٢ رخُلِٔلش، أٝ رخُظخ٣ٍن، ٝٛٞ أكي حُظوخ١ؼخص حَُث٤ٔش 

ر٤ٜ٘ٔخ، كؼخُـض كٌَس حُظخ٣ٍن ٝحَُإ٣ش ح٧ىر٤ش ُِظخ٣ٍن ٓزخَٗس ٖٓ ه٬ٍ ٗظَس 

( 6892« )َٜٓ حُوي٣ٔش»ٓللٞظ ا٤ُٜخ ٌٓ٘ طَؿٔظٚ ٌُظخد ؿ٤ْٔ ر٢ٌ٤ ٗـ٤ذ 

ػٖ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش، ػ٠ِ إٔ حُظخ٣ٍن، رَأ٣ٜخ، ك٢ حُظ٘خٍٝ حُظؤ٢ِٓ ٓلّٜٞ ٢ًِ، ٝك٢ 

 حَُٛي حُٞحهؼ٢ َٓىٝى ؿِث٢.

حُظخ٣ٍن ٖٓ ك٤غ ٛٞ كٌَس طؤِٜٓخ ػوَ أى٣ذ »ٝهي حهظخٍص ٌُٜٙ حُيٍحٓش 

٤ًِش ٫ ًٞهخثغ ؿِث٤ش، ٝهي طظزؼ٘خ طؤ٬ٓص ٓظلِٔق، طلَٟ ١ز٤ؼش حُظخ٣ٍن ًلٌَس 

ٗـ٤ذ ٓللٞظ ُٔلّٜٞ حُظخ٣ٍن ١ٝز٤ؼش حُلًَش ك٤ٚ، ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ حُٜ٘ٞٙ 

«حُظ٢ أكَىٛخ حَُؿَ ٌُٜح حُـَٝ ػ٠ِ ٓيٟ ٗ٘خ١ٚ ح٩ريحػ٢ حُِحهَ حُٔي٣ي
(916)

. 

ٌٌٝٛح، حَٜٗف رلغ ارَح٤ْٛ ا٠ُ ٓؼخُـش حُظخ٣ٍن ك٢ حُٔ٘ظٍٞحص حُظخ٤ُش: 

٤ًَزش حُ٘ل٤ٔش، كؼَ حُزطَ، ٤ٍَٛٝس، كؼَ حُظلي١ ٝح٫ٓظـخرش، هطش ا٤ُٜش، حُظ

اٌٗخ٤ُش حُٞػ٢ حُلخثَ، حٛظَحء حُٞػ٢ رخُظخ٣ٍن، ١ِزخ  ُلْٜ كٌَس حُظخ٣ٍن ػ٘ي ٗـ٤ذ 

 ٓللٞظ حُظ٢ ٝؿيطٜخ ط٘لَٜ ك٢ ح٫كظٔخ٫ص حُؼ٬ػش حُظخ٤ُش:

إٔ طزيأ ٖٓ اىٍحى  Matrixإٔ طٌٕٞ حٍُٜٞ حُٔخروش ٓئُلش ُٔ٘ظٞٓش ٝحكيس  -6
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حُظخ٣ٍن هي ريأ كًَظٚ ًوطش ٖٓ ٟٝغ ح٩ُٚ )ػزغ ح٧هيحٍ(، ػْ ٟٝغ ح٩ٗٔخٕ 

٣يٙ ػ٠ِ ٟٓٞغ حُويٍ ك٢ طلو٤ن ٌٛٙ حُوطش، كبًح رٚ حُظ٤ًَزش حُ٘ل٤ٔش حُظ٢ ك٢ 

ىحهِٚ )ٍحىٝر٤ْ(، كؤؿَحٙ ًُي ربٌٓخ٤ٗش ٍىّ ح٧َٓ ًِٚ ا٠ُ كخػ٤ِش كؼِٚ حُلَى١ 

حُظخ٣ٍن ك٢ ػ٘ق ػزَ ٓوخٟخص ًزطَ )ًلخف ٤١زش(، كِٔخ ؿَكٚ ط٤خٍ كًَش 

طل٢٠ ا٠ُ ٓـ٫ٜٞص هخٍؿش ػٖ طٞهؼٚ ٤ٓٝطَطٚ )حُزخه٢ ٖٓ حُِٖٓ ٓخػش(، 

أكٔق حُٔـخٍ ُِل٠خٍس ؿخػ٬  ٖٓ كًَش حُظخ٣ٍن ٓلِٜش ُٔٞحهق حُظلي١ 

ٝح٫ٓظـخرش )أٓخّ حُؼَٕ(، ٍٝحف ٣٘٘ـَ ربىحٍس حُٔئحٍ ػٖ حُلو٤وش ك٤ٔخ ٣ليع 

ُلو٤وش(، كِٔخ أػ٤خٙ حُزلغ رـ٤َ ١خثَ حٛظَأ ك٢ حُظخ٣ٍن ٖٓ ٝهخثغ )حُؼخثٖ ك٢ ح

 رخُظخ٣ٍن، أٝ ٓو٢ ٝػ٤ٚ حُظخ٣ٍو٢ )٣ّٞ هظَ حُِػ٤ْ(.

إٔ ٣ٌٕٞ ٗـ٤ذ ٓللٞظ هي أٍحى رٔـٔٞػش ٍٝح٣خطٚ حُظخ٣ٍو٤ش اػزخص إٔ حُظخ٣ٍن  -2

ك٢ َٜٓ هي حٓظخُص كًَظٚ رخُؼَحء رل٤غ اٜٗخ هي حٓظٞػزض ـ ػزَ ح٧ُٓخٕ ـ 

 طَٝهش ك٢ ٓـخٍ طؤَٓ حُظخ٣ٍن.ًَ حُظٍٜٞحص حُلِٔل٤ش حُٔ

أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٗـ٤ذ ٓللٞظ هي أٍحى رَٝح٣خطٚ حُظخ٣ٍو٤ش إٔ طٌٕٞ ٤ٛخؿش أىر٤ش  -9

 ُ٘ظ٣َخص أًخى٤ٔ٣ش ك٢ حُظخ٣ٍن، طَ٘كٜخ ٝطزٔطٜخ.

ُوي كُٞض ارَح٤ْٛ حُٜٔ٘ـ٤ش ًِٜخ ا٠ُ َٗف ٨ُكٌخٍ، ٫ ٣زظؼي ػٖ طوي٣َٛخ 

«ُظخ٣ٍو٤ش ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞظهَحءس ٤ٜٗش َُِٝح٣خص ح»ُ٘ـِٜخ حُ٘وي١ ك٢ أٗٚ 
(912)

. 

ٝأكٜلض ارَح٤ْٛ ك٢ ٓويٓش ًظخرٜخ حُؼخ٢ٗ ػٖ ٓٔؼخٛخ ٣َ١ٝوظٜخ ك٢ حُ٘وي 

ٌٛٙ ٓلخُٝش َُإ٣ش ح٧ىد رؼ٤ٖ حُلِٔلش، ٝهي أؿَحٗخ ػ٠ِ ططز٤وٜخ ػ٠ِ »روُٜٞخ: 

ٕ: ح٧ٍٝ ػٔن ٌٛح ح٧ىد ك٢ كيّ ًحطٚ، ٝحُؼخ٢ٗ، حَُؿزش  أىد ٗـ٤ذ ٓللٞظ أَٓح

يٍحٓش حُلِٔل٤ش حُظ٢ طِوخٛخ ٗـ٤ذ ٓللٞظ رخُـخٓؼش ك٢ أىرٚ ك٢ حٓظـ٬ء ىٍٝ حُ

«حَُٝحث٢
(919)

. 

طؼظوي ارَح٤ْٛ أٗ٘خ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظـخَٛ حُلِٔلش ك٢ حُز٘خء حَُٝحث٢ ػ٘ي ٗـ٤ذ 

 ( رخُٔٞحُحس حُيإٝرش6898« )٤ُخ٢ُ أُق ٤ُِش»ٓللٞظ، كظ٤ِٔص ٓوخٍرظٜخ ًُ٘ٔٞؽ 

ػ٠ِ ٗلٞ ؿ٤ي ٝحكيس »ؼٌْ، رَأ٣ٜخ، ر٤ٖ حُلِٔلش ٝحُز٤٘ش حَُٝحث٤ش، كٌٜح حًُ٘ٔٞؽ ٣

ٖٓ أْٛ ٗظ٣َخص حُلِٔلش حُلي٣ؼش ك٢ حُٞؿٞى ٝحُٔؼَكش ػ٠ِ ٗلٞ ٣ٌخى ٣وطغ رٞؿٞى 

ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ك٢ ٤ْٔٛ ر٘خء حُؼَٔ ًِٚ، هخٛش ٝإ )٤ُخ٢ُ أُق ٤ُِش( ٍٝح٣ش ٖٓ 

ػ٠ِ « ٗٚ»، أ١ ط٤ًَذ «حُظ٘خٙ»حُ٘ٞع ح١ٌُ ٤ٔٔ٣ٚ ػِٔخء ح٧ىد ٝحُ٘وي رخْٓ 

حُٔـخ٣َس ك٢ حُي٫ُش حُٔٔظٜيكش، ك٘ـ٤ذ ٓللٞظ ٣٘ٔؾ ٍٝح٣ظٚ ػ٠ِ  ٓغ« ٗٚ آهَ»

حُٔؼَٝكش ك٢ ح٥ىحد حُ٘ؼز٤ش، ٣ٝؼظٔي ػ٠ِ ٗوٜٞٛخ « أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»٤ٔٗؾ 
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حُٔؼَٝك٤ٖ ٌُِخكش، ٌُ٘ٚ ٣ُٞظق حُ٘ٚ حُ٘ؼز٢ حُوي٣ْ طٞظ٤لخ  ك٣ٌَخ  ؿي٣يح  ٖٓ ه٬ٍ 

ٞف ح٧ُٔخ٢ٗ ا٣ٔخ٣َٞٗ أَٜٗ ٗظ٣َخص حُلِٔلش ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ.. ٗظ٣َش حُل٤ِٔ

«( ك٢ ٗوي حُؼوَ ٝحُٔؼَكش ٝحُٞؿٞى6994-6914) KANTًخ٢ٗ 
(914)

. 

ؿيٍ حُلِْ ٝحُٞحهغ: هَحءس »أ١ِوض ارَح٤ْٛ ػ٠ِ ىٍحٓظٜخ ػ٘ٞحٗخ  ٓؼ٤َح  ٛٞ 

٣للٚ ٗـ٤ذ ٓللٞظ، كلٜخ  ٗوي٣خ ، ١ز٤ؼش حُلِْ ح١ٌُ ٣ِٜق »، ك٤غ «ًخٗط٤ش

ػخُْ حُلِْ ٝػخُْ حُٞحهغ، كخَُإ٣ش،  ُظ٤ٌَ٘ حُٞحهغ، ًٔخ ٣للٚ ١ز٤ؼش حُؼ٬هش ر٤ٖ

إً، ٤ُٔض حٓظِٜخٓخ  ٍُِٔٞٝع حُ٘ؼز٢، ٝاٗٔخ ٢ٛ ٗظَس ٗوي٣ش ُِؼ٬هش ر٤ٖ ٗٞع 

حُو٤خٍ ك٤ٚ، ٝر٤ٖ هيٍس ٌٛح حُو٤خٍ ػ٠ِ ط٤ٌَ٘ حُٞحهغ، أٝ إٔ ٣ٌٕٞ آٌخٗخ  

«ُِٞحهغ
(911)

. 

ٟٝؼض ارَح٤ْٛ ُزلؼٜخ هِل٤ش كِٔل٤ش ػٖ ٣َٜٗخٍ ٝكٌخ٣خص َُٜٗحى، 

ٟٞٞػٜخ ك٢ ه٤ٖٔٔ ٛٔخ: ػخُْ ح٢ُ٘ء ك٢ ًحطٚ أٝ ٓ٘طوٚ أٝ ػخُْ ٝػخُـض ٓ

ح٬ُكِْ، ٝػخُْ حُظٞحَٛ أٝ ٓ٘طوش ؿيٍ حُلِْ ٝحُٞحهغ. ٤٘٣َٝ ٝٛق ًَ ٗو٤ٜش 

 ا٠ُ ػ٘خَٛ ك٢ ٍإ٣ظٜخ حٌُخٗط٤ش أٝ حُلِٔل٤ش: 

 حُٔؼِْ ٓلٍِٞ طخؿَ حُِٔحىحص ٝحُظلق:)هٜخثٚ ػخُْ ح٢ُ٘ء ك٢ ًحطٚ(. -

 ٢:)حٓظزؼخى حُٔؼَكش ٖٓ أؿَ ح٣٩ٔخٕ(.ح٤ُ٘ن ػزي هللا حُزِو -

 ؿٔؼش حُزِط٢: )حُؼٞى ح٧ري١ أٝ حُوِٞٙ ٖٓ ػـِش ح٬٤ُٔى ٝحُٔٞص(. -

 حُٔ٘يرخى: )ح١٩خٍ حٌُُُٞٓٞٞؿ٢ ٝحُوٞحء ح٧ٗطُُٞٞـ٢ ـ ػـَس ُِلِْ(. -

 حُطز٤ذ ػزي حُوخىٍ ح٢٘٤ُٜٔ: )حُلِْ ك٢ حُٞحهغ ٝحُٞػ٢ رخُؼ٘خث٤ش(. -

 حُلِْ ػ٠ِ حُظـخُٝ(ٛ٘ؼخٕ حُـٔخ٢ُ: )طؤ٤ْٓ  -

 ػـَ حُل٬م: )طؤ٤ْٓ حُلِْ ػ٠ِ حُْٞٛ(. -

 كخَٟ ٛ٘ؼخٕ ١ٝخه٤ش ح٩هلخء:)طؤ٤ْٓ حُلِْ ػ٠ِ ح٧ٓطٍٞس(. -

 ػ٬ء حُي٣ٖ أرٞ حُ٘خٓخص:)ٖٓ ػيّ حُلِْ ُؼيّ حُوَحٍ(. -

 حُِٔطخٕ أٝ كٌخ٣ش ارَح٤ْٛ حُٔوخ:)ططخرن حُلِْ ٝحُٞحهغ(. -

 حُلِْ ك٢ حُٞحهغ(.ٍٗٞ حُي٣ٖ ٝى٤ٗخ ُحى: )حُزلغ ػٖ  -

 ٓؼَٝف ح٩ٌٓخك٢:)طلي١ حُلِْ رخُٞحهغ(. -

أٗزؼض ارَح٤ْٛ ٗويٛخ حَُٝحث٢ ر٘ظخّ حُظل٤ٌَ حُلِٔل٢ ٜٝٓ٘ـ٤ظٚ ٜٝٓطِلٚ 

، كـخُٝص ٓٔظٟٞ ٗويٛخ حَُٝحث٢ ُلٌَس حُظخ٣ٍن ك٢ «٤ُخ٢ُ أُق ٤ُِش»ك٢ ىٍحٓش 

حٍطوخء حُيٍحٓش ح٠ُٝ٧، ػ٠ِ أٗٚ ٓـَى َٗف ٨ُكٌخٍ، ٌٝٛح ًٗٔٞؽ ٣لٜق ػٖ 

 حُ٘وي ر٘ظخٓٚ حُوخٙ ا٠ُ اىؿخٓٚ ر٘ظخّ كِٔل٢ ٓؼَك٢ ؿ٤َ ٓظؼٔق:
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كخٍٝ ح٤ُ٘ن حُزِو٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٜٓ٘ـ٤خ  ٓغ حُلظ٠ ػ٬ء حُي٣ٖ، كؤٓيٙ »

ػ٤ِي هزَ إٔ طظِو٠ حُؤَ إٔ ططَٜ : »Purgationروخػيط٤ٖ، هخػيس حُظط٤َٜ 

ػ٤ِي إٔ : »Insight، ٝحُؼخ٤ٗش هخػيس ح٫ٓظزٜخٍ «حُٞػخء، ٝط٘و٤ٚ ٖٓ حُ٘ٞحثذ

«Critique، ٝحُوخػيطخٕ طئُلخٕ ٓؼخ  ريح٣ش ٗوي٣ش «طؼَف ٗلٔي
(911)

. 

حٓظ٘يص ارَح٤ْٛ ا٠ُ اٗـخُ حُ٘وي حَُٝحث٢ ٝحُو٢ٜٜ حُؼَر٢ ك٢ طط٣َٞ حُ٘وي 

ح٧ىر٢ حُٔ٘زغ رخُ٘ظَس حُلِٔل٤ش ٝٗظخٜٓخ حُٔؼَك٢، كؼٔش أرؼخى ػ٬ػش ُِظخ٣ٍن، حُؼِْ 

، ٝػٔش حُظوخء ر٤ٖ حُظؤ٣ٍن Louis Gotichalkٝحُلٖ ٝحُلِٔلش، رظؼز٤َ ٣ُْٞ ؿٞط٘ٞى 

ٝحَُٝح٣ش ك٢ ٛٞؿٜٔخ ٓٞحٟغ حٛظٔخٜٓخ، أٝ رؼزخٍس أهَٟ، ٣وٍَحٕ ح٧كيحع حُظ٢ 

ٓظ٤َٜ كوخثن، ٣ٝل٤ي ًُي ٝكيس ٓٔخٍ حُظو٤٤َ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُٞحهؼش ٓٔخ ط٘ظٔٚ 

خ إ ًَ حُٞػخثن أٝ ح٥ػخٍ حُظ٢ ٣ٔظويٜٓ»حَُإ٣ش هَِ أٗٔخم حُظ٤٠٘ي حُلٌخث٢: 

حُٔئٍهٕٞ ٤ُٔض رَح٤ٖٛ ٓلخ٣يس ٩ػخىس ر٘خء حُظٞحَٛ حُٔلظَٟش إٔ ُٜخ ٝؿٞىح  

ٓٔظو٬  ػٜ٘خ، كٌَ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ظْ حُظَٞٛ ا٤ُٜخ ٖٓ ه٬ٍ ػ٤ِٔش ؿٔغ 

حُٞػخثن، ٝحُط٣َوش حُظ٢ طئىٟ رٜخ، ٢ٛ ًحطٜخ كو٤وش طخ٣ٍو٤ش طلي ٖٓ ٌٓخٗش حُٔلّٜٞ 

ٞع ٖٓ حَُإ٣ش ٛٞ ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ ٗ٘ؤس حُٞػخثو٢ ُِٔؼَكش حُظخ٣ٍو٤ش. إ ٌٛح حُ٘

٤١ٞ٤ٔ٤ٓوخ حُظخ٣ٍن، ٧ٕ حُٞػخثن طٜزق اٗخٍحص ا٠ُ أكيحع ٣وّٞ حُٔئٍم رظل٣ِٜٞخ 

«ا٠ُ كوخثن
(919)

. 

إ حَُٝح٣ش، ك٢ أكي ٝؿٜٞٛخ، ٓؼَكش رخُظخ٣ٍن، ٝهي رَٖٛ ٗخهي ٓظٍ٘ٞ ٛٞ 

« ػخُْ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٖٓ ه٬ٍ ٍٝح٣خطٚ»٤ٍٗي حُؼ٘خ٢ٗ )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

( ػ٠ِ إٔ حَُٝح٣ش َٓى ٣وزٞ ػ٠ِ ؿَٞٛ حُظخ٣ٍن أٝ ٓؼ٘خٙ، ر٤٘ٔخ حُظخ٣ٍن 6899)

َٓى ُٔظَٜ حُظخ٣ٍن أٝ طٞح٢ُ ٝهخثؼٚ رخ٫ػظٔخى ػ٠ِ ٝػخثوٚ ٝٓـ٬طٚ، كويّ حُؼ٘خ٢ٗ 

طل٬٤ِ  ٓؼٔوخ  ٣وخٍد حُ٘وي ح٧ىر٢ رٜٔ٘ـ٤ش حُلِٔلش، ٝأٟٝق ػ٬هش أىد ٗـ٤ذ 

ٓللٞظ ر٤ٖ ه٠خ٣خ ح٤ُٔخٓش ٗـ٤ذ »ٓللٞظ رظخ٣ٍن َٜٓ حُلي٣غ ك٢ ىٍحٓظٚ 

ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ٝأٟخء رخُظل٤َِ حُ٘وي١ حُظلخص ٓللٞظ ػٖ « ٝحُي٣ٖ

حُٔخ٢ٟ حُٔؼخ٢ُ كٔذ طٍٜٞ ح٧ًٛخٕ حُظ٢ ٓلوٜخ حُٞحهغ حُٔٞؿغ، ٓل٬٠  حُزوخء 

ػ٠ِ أٍٝ حُٞحهغ، ٝحُ٘ظَس حُٟٔٞٞػ٤ش ُِٔخ٢ٟ ٝحُلخَٟ ٓؼخ ، ٫ٝ ٣لوي أريح  

ٌٛح، ك٢ ٍأ٣٘خ، ؿَٞٛ ٍٓخُش ٓللٞظ ا٠ُ »ٚ ىحثٔخ ، ٝا٣ٔخٗٚ رخُٔٔظوزَ ًٔخ ًخٕ ىأر

ٛٞ ػ٘ٞحٕ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ « حُؼخثٖ ك٢ حُلو٤وش»حُوخٍة ٍٝأ٣ٚ حُظخَٛ حُٔٔظظَ. إ 

أٝ حُـ٤ذ أٝ حُْٞٛ أٝ ٓخ ٗخء « ػخث٘خ  ك٢ حُو٤خٍ»ٓلخٍهش. ٤ُْٝ أه٘خطٕٞ ا٫ 

٢ٗء، حُوخٍة ٖٓ َٓحىكخص. رؼزخٍس أهَٟ ٣َ٣ي ٓللٞظ إٔ ٣وٍٞ إ كوخثن حُي٣ٖ 
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ٝكوخثن حُي٤ٗخ ٢ٗء آهَ. ٝإٔ حُيٍٝ ٫ طوّٞ ػ٠ِ حُظؼٜذ حُي٢٘٣، ٝاٗٔخ ػ٠ِ 

ك٣َش حُؼزخىس ٝحُٔٔخٝحس ك٢ حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص ر٤ٖ أر٘خء حُ٘لَ ٝحُي٣خٗخص. إ ٌٛٙ 

حَُٝح٣ش ٢ٛ ٍٓخُش ٓللٞظ ُِظ٤خٍحص حُي٤٘٣ش حُٔظؼٜزش، ٢ٛٝ ٍىّٙ ػ٠ِ حُيػٞس 

ك٢ ٝؿٚ ًَ ح٫ػظزخٍحص، ٢ٛٝ طل٣ٌَٙ  حُٔظٜخػيس ُظطز٤ن ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش

«ر٘ٞحٛي حُظخ٣ٍن ٖٓ ح٫ٗـَحكخص ك٢ ط٤خٍ ٓؼِّٞ ح٤َُٜٔ
(919)

. 

ًٝخٕ ٗظَ أكي حُ٘وخى، ٛٞ دمحم ٛي٣ّن )كِٔط٤ٖ(، ا٠ُ حَُٝح٣ش رٞٛلٜخ 

ٓؼَكش ٓؼ٤خٍح  ك٤٘خ  ٝك٣ٌَخ  ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، ك٢ٜ ٓطخُزش رخ٩ٟخكش ا٠ُ طَحػ٘خ 

ك٢ حُزؼي حُلِٔل٢ َُِٝح٣ش، ٝحٗؼٌخٓٚ ػ٠ِ ٝػ٢  حُٔؼَك٢، ٝىػخ ا٠ُ آؼخٕ حُ٘ظَ

كخُوطخد حَُٝحث٢ ؿِء ٖٓ حُوطخد حُؼخّ، ٝٓخ ُْ طظٞكَ ٝٓخثَ »ٌِٓ٘ش حُٔؼَكش، 

حُٔؼَكش ك٢ حُٔـظٔغ، كِٖ طظٞكَ ٌُِظخد، ْٝٛ ٗظخؽ ٌٛح حُٔـظٔغ، ٝرخُظخ٢ُ ٫ ٣ٌٖٔ 

ٌخ٤ُش حُٔؼَكش إٔ طظٞكَ حُٔؼَكش ك٢ أػٔخٍ طلخ٢ً ر٤٘ش ٌٛح حُٔـظٔغ. ٌُٜٝح طزو٠ اٗ

«ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٝهخٍؿٜخ أَٓح  ِٓلخ  ٣وظ٢٠ اػخىس حُظل٤ٌَ ٝحُ٘ظَ
(918)

. 

ُوي ىهَ حُ٘وي حَُٝحث٢ ٝحُو٢ٜٜ حُٔ٘زغ رخَُٝف حُلِٔل٤ش ٝحٗظـخ٫طٜخ 

حُٔؼَك٤ش ٗٔؾ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش، ًٔخ أٟٝلض حُ٘ٔخًؽ حُٔخروش، رَ إ ٗوخىح  

ه٤ٔش طط٣َٞ حَُٝحث٢ حُؼَر٢،  آه٣َٖ، ٓؼَ ه١َ٤ ٍٜٓ٘ٞ )َٜٓ( ٍأٝح إٔ

ًٝٗٔٞؿٚ ح٧ك٠َ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ُظؤ٣ٍو٤ش حَُٝح٣ش ٌٜٝٓ٘ٞٗخ حُٔؼَك٢ طٌٖٔ ك٢ 

اىؿخٓٚ ٝػ٢ حُظخ٣ٍن ك٢ ح٫ػظٔخٍ ح٤ُوع رخ٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش، رٔخ ٢ٛ ًٍٝس ٌٛح 

 حُٞػ٢:

أٓخ ٓللٞظ، كوي ؿؼَ ٖٓ ٓ٘ـِ ٍٝحث٢ ٝه٢ٜٜ ػ٠ِ حٓظيحى ٜٗق هَٕ »

َ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٖٓ ًٜٞٗخ ك٘خ  ؿَر٤خ ، ١خٍثخ ، ٍؿْ ٓخ ٣ئَٛ ٌٛح حُٔ٘ـِ ُظل٣َ

ٓلخ٫ٝص حُظؤ٤َٛ حُٔ٘لٞٗش رخػظِحُ ه٢ٓٞ، ٝؿؼِٜخ ٍٝح٣ش ػَر٤ش ؿي٣َس رٌٜح 

ح٫ٗظٔخد، كٔللٞظ ًخٕ ٌٜٓ٘ٔخ  ك٢ حًظ٘خف ٌٛٙ حُوخٍس، ر٤٘ٔخ ًخٕ ح٥هَٕٝ 

ٖ: حَُٝح٣ش «)حَُحكؼ٢ ٓؼ٬ ( ٣طخُزٕٞ رٔؼخهزش ٖٓ ٣وظَف ٌٛح حُل
(961)

. 

ؿخَٛ ٗوخى آهَٕٝ ٓؼَ ٝح٢٘٤ٓ ح٧ػَؽ )حُـِحثَ( ك٢ رلؼْٜ ػٖ  ػْ

ه٤ٜٛٞش حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش رخًظ٘خُٛخ َُإٟ حُظخ٣ٍن حُٔظـ٤َس، ٓؼَكش طلظَٝ ك٢ 
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حُٞهض ٗلٔٚ هط٤ؼش ٓؼَك٤ش ٓغ حُٜ٘ٞٙ حَُٔى٣ش حُوي٣ٔش حُظ٢ أهِوض حُٔويّ، 

إٔ ٌٛٙ حُوط٤ؼش  رٔؼ٘خٙ حُي٢٘٣ ٝح٫ؿظٔخػ٢، ٢ٛٝ ٓٔؤُش طلظخؽ ا٠ُ ٗوخٕ، كوي ٍأٟ

 طؤٓٔض ك٢ ٓظخَٛٛخ حُؼخٓش ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلَٓخص:

  إ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ طٔظِي ١خهخص طؼز٣َ٤ش ٓليٝىس، كَس ك٢ هٜٜٜخ، ك٢

 َٓىٛخ، ك٢ ػ٤ِٔش ك٤ٌٜخ، ٝك٢ ٓلَىحطٜخ.

  ٠٘ٓيس ػ٠ِ ر٤٘خص ٓظ٘ٞػش، ٝؿ٤َ ٓليٝىس، ٝطلظخؽ ا٠ُ ػوَ كخػَ ٫ٓظوَحؽ

 ٜٔ٘خ.ٟٞحرطٜخ ٝهٞح٤ٜٗ٘خ حُظ٢ طظلَى ٟ

  حػظزخٍ حُٔ٘ظٞؽ حُؼوخك٢ حُ٘ؼز٢ ك٢ ىٍؿش ى٤ٗخ ٖٓ ح٤ٔٛ٧ش ه٤خٓخ  ا٠ُ حُؼوخكش

 ح٤َُٔٓش حُٔئٓٔش ىحهَ ر٤٘خص ٣ٜ٘ؼٜخ حُـٜخُ ح٤ُٜٖٔٔ.

  ٚحُل٠ٍٞ حٌُٔؼق ُِطخرٞ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُي٢٘٣ ٝح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُِـ١ٞ ح١ٌُ ٣َك٠

حُ٘ٚ ػوَ حُ٘ٚ، حُ٘ٚ حُٔلخ١ رٔـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحرض ٝحُٔويٓخص، ٝحػظزخٍ 

حَُٔى١ ٓ٘خه٠خ ، ٓ٘خكٔخ  ُِ٘ٚ ح٢ِٛ٧/ حُٔويّ
(966)

 ؟

ُؼَ ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ حُ٘وي٣ش ًخك٤ش ُظز٤خٕ حُ٘ؤٝ ح١ٌُ رِـٚ حُ٘وي حَُٝحث٢ 

ٝحُو٢ٜٜ حُٔ٘زغ رخ٫ٍطٔخٓخص حُلِٔل٤ش ٖٓ ه٬ٍ حُٔلخَٛ ح٧ىم: حُظخ٣ٍن، 

 حُٞػ٢، حَُإ٣ش، ح٧ه٬م، حٌُحص، ح٧كٌخٍ.
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 س:النقد األدبي وعمـ النف -2-2

ُْ ٣ظ٤َٔ ُِ٘وي ح٧ىر٢ حُٔظؤػَ رخُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ حٗظ٘خٍح  ك٢ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش 

حُؼَر٤ش، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حطٔخع ػ٤ِٔخص حُظؼ٣َق رٚ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ 

حُلي٣غ ػ٠ِ ٗلٞ ٓزٌَ، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٝكَس حُـٜٞى حُ٘ظ٣َش حُٔظَؿٔش 

رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش. ػْ ٓخُؽ  ٝحُٔئُلش، ًٔخ ٍأ٣٘خ ططٍٞحص ػ٬هش حُ٘وي ح٧ىر٢

حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٢ٗء ٖٓ ِٗٝػخص حُليحػش كظ٠ ؿيح حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٜٓ٘ـخ  ٖٓ 

« ٓيهَ ا٠ُ ٓ٘خٛؾ حُ٘وي ح٧ىر٢»ٓ٘خٛؾ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣ؼش، ًٔخ ٣ز٤ٖ ًُي ًظخد 

ٓويٓش ك٢ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ُِظل٤َِ »ٝظَٜ رخُؼَر٤ش َُِٔس ح٠ُٝ٧ رؼ٘ٞحٕ  6881)

، َُِٝٔس حُؼخ٤ٗش رخُؼ٘ٞحٕ 6884رظَؿٔش ٝحثَ رًَخص ٝؿٔخٕ ح٤ُٔي ػخّ « ح٧ىر٢

(، اً هٜٚ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حٌُظخد ُِ٘وي حُظل٢ِ٤ِ ـ حُ٘ل٢ٔ، 6889حًٌٍُٔٞ، 

إٔ ٠٣غ أٓٔخ   Marcelle Mariniٝكخٍٝ ك٤ٚ ٓئُق ٌٛح حُلَٜ ٓخ٤ٍَٓ ٓخ٢٘٣ٍ 

ٖ ح٣ٍ٧ٌش ٝحُٔوؼي، ٝػ٠ِ ُِٜٔ٘ؾ رخ٫ػظٔخى ػ٠ِ هخػيس أٓخ٤ٓش طظزيٟ ك٢ حُٔٔخكش ر٤

إٔ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٛٞ طـَرش َٓٔكٜخ حُِـش كَٜح ، ػْ ٤ِ٣ٜخ حُظؤ٣َٝ، كخُوَحءس 

حُظل٤ِ٤ِش حُ٘ل٤ٔش، طٔٔق رخٓظيػخء حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٨ُىد، ٫ٝ ٤ٓٔخ حَُٔى أٝ 

حُظ٢ هٜٜٜخ  Lacanحُل٢ٌ حُيٍح٢ٓ، ٝطٞهق ػ٘ي حُلِوش حُيٍح٤ٓش ُـ ٫ًخٕ 

٩ىؿخٍ آ٫ٕ رٞ، ٝه٤ٔظٜخ ك٢ ً٘ق ىٍحٓخ حُٔخر٤ٖ ـ ًحط٤ش « شحَُٓخُش حَُٔٔٝه»ُـ

 Laforgueٝٓ٘طن ح٬ُٝػ٢، ٠٠ٓٝ ا٠ُ اٗـخُحص ٗوخى آه٣َٖ ٓؼَ ٫كٍٞؽ 

 ٣ًَٝCh.Mauronٔظ٤لخ ٝك٤ِ٤ذ ُٞؿٕٞ ٝؿ٤َْٛ، حٗظوخ٫  ا٠ُ ٗوي ٗخٍٍ ٍٕٓٞٝ 

حُ٘ل٢ٔ ك٢ ٓٔخٍٓظٚ ُِٔطخروخص ٝحُظ٬٤ٌ٘ص حُظ٣َ٣ٜٞش ٝحُٔٞحهق حُيٍح٤ٓش 

ح٧ٓط٣ٍٞش حُ٘و٤ٜش ٝٓوخّ حُيٍحٓش ح٣َ٤ُٔش، ٝا٠ُ ٓـَٔ حُظٞؿٜخص حُـي٣يس ك٢ ٝ

، J. Belleman Noelحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٓؼَ ٫ ٝػ٢ حُ٘ٚ كٔذ ؿخٕ ـ ر٤ِٔخٕ ٣َٞٗ 

، ٝٛٔخ ٓيٍٓظخٕ طل٫ٕٞ Semanalyseٝؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ح٤ٔ٤ُٔخث٢ 

 ٌٗخ٤ُخص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس.حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ا٠ُ ٓٔخٍٓش ٗوي٣ش ك٢ ِٛذ ا

طؤط٢ ؿِٔش ؿ٤ِٔش ُظؼ٤ي حُ٘خهي ا٠ُ ٓٔخٍٓظٚ حُلو٤و٤ش، اٗٚ كٞحٍ »ٓغ ٣َٞٗ، 

ػخىٍ ٓغ ح٥هَ، ر٤٘ٚ ٛٞ ٜٗق ح٧رٌْ، ٝر٢٘٤ أٗخ ٜٗق ح٧ْٛ، ٝٗوغ ػ٠ِ 

كٍٞ حُ٘ٚ، كخٌُخطذ  En.Decalageه٤ٜٛٞش ٌٛح حُِوخء ؿ٤َ حُٔظِحٖٓ          

«٢ِ، ٝحُوخٍة ٣ز٢٘ ُ٘لٔٚ ٓئُلخ  ك٢ هَحءط٣ٌٚظذ ٖٓ أؿَ ؿٍٜٔٞٙ حُيحه
(962)

. 

كْٜ حُ٘ظ٣َش » Fetichisme des Conceptsر٤٘ٔخ طٔظيػ٢ ػ٤ٔ٤ش حُٔلخ٤ْٛ 

حُظل٤ِ٤ِش ًلوَ ٨ُرلخع حُٔظ٘ٞػش ٝحُٔظ٠خٍرش أك٤خٗخ  ٫ ًٌٔٛذ ٌٍٗ ٫ٓظزؼخى ًَ 
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ٓخ ٣ٜيى حُظو٤ِي حُؼخّ. ٝٛخ ٗلٖ إً هي طٞؿِ٘خ ك٢ ٤ْٔٛ ح٬ٌُ٘ٔص 

«حُٔؼخَٛس
(969)

. 

( هي ظَٜص 6892« )حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٝح٧ىر٢»ًٝخٗض طَؿٔش ًظخد ٣َٞٗ 

، ٝك٤ٚ ٓؼـْ رخُٜٔطِلخص حُٔظِٜش رخُ٘وي ح٧ىر٢ ح١ٌُ 6889رخُؼَر٤ش ػخّ 

٣ٔظٜي١ رخُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٓؼِٔخ حٓظؼَٝ ٓئُلٚ حُٔلخ٫ٝص حٌُؼ٤َس ٝحُ٘خِٓش 

ُظ٢ ٖٓ ه٬ُٜخ ٣ٌٕٞ طيهَ حُٔ٘ظٍٞ حُ٘لٔخ٢ٗ طـخٙ حُٔظخَٛ حُٔظؼيىس ح»٤ُٜؾ 

«ح٧ىد كخَٟح ، ك٤خ ، كؼخ٫  ا٠ُ كجش ٖٓ حُ٘خّ طظ٠٘ٔ إٔ ٣ِىحى حطٔخػٜخ
(964)

. 

حُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼيٛخ: ٖٓ ٤ُل٢ »ٝهٜٚ ؿٕٞ ٓظَٝى ٓلٍَ ًظخد 

( ك٬ٜ  ُـخٕ 6881ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش  6898« )ٗظَحّٝ ا٠ُ ى٣ٍيح

ٗل٤ٔخ  ـ ُـ٣ٞخ  ٣ٔظ٘ي ا٠ُ رؼي ٫ًخٕ ًظزٚ ٓخٌُُْٞ ر١َ ح١ٌُ أٗـِ طل٬٤ِ  ٓيٛ٘خ  

كِٔل٢ ػَ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ط٘خُٝٚ ُِؼ٬هخص حُوخثٔش ر٤ٖ ح١َُِٓ ٝحُو٤خ٢ُ ك٢ ا١خٍ ٣ؼ٤ي 

ُِظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ؿٞحء ح٧ه٬ه٤ش ح٣َُُ٘ش حُٔؼَٝكش ُيٟ ك٣َٝي ك٢ 

ًٌُي ٣ٔظي أػَ ٫ًخٕ رؼ٤يح  هخٍؽ ٓـخٍ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٝأكي »أػٔخُٚ ح٧ٓخ٤ٓش، 

٧ٓزخد حَُث٤ٔش ٌُُي ٛٞ إٔ ًظخرخطٚ طويّ ٗلٜٔخ رٌَ٘ ٓوٜٞى ػ٠ِ أٜٗخ ٗوي ٌَُ ح

«أٗٞحع حُوطخد ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خص
(961)

. 

ؿ٤َ إٔ حٌُظخد ح٧ْٛ ك٢ حُظؼ٣َق رٌ٘ٞكخص حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ 

 6892« )ٍٝح٣ش ح٧ٍٛٞ ٝأٍٛٞ حَُٝح٣ش: حَُٝح٣ش ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ»ٛٞ 

(،  ٝه٤ٔش حٌُظخد، ٢ٛٝ ٛخٓش ؿيح ، طٌٖٔ ك٢ 6899َر٤ش ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼ

كَٜ حُ٘خهي ح٧ىر٢ ر٤ٖ ٫ ٗؼٍٞ حَُٝحث٢، ٫ٝ ٗؼٍٞ حُزطَ حَُٝحث٢، أٝ ًٔخ هخٍ 

 6899« )حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘»ؿخٕ ح٣ق طخى٤٣ٚ ػ٘ٚ ك٢ ًظخرٚ 

هَحءس حُ٘ٚ رخُ٘ٔزش ُٔخٍص ٍٝر٤َ (: »6889ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

ؼ٢٘ حٓظو٬ٙ ط٤ٜ٘ق ك٣َٝي١ ٣ـؼَ ٓؼَكش ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ػي٣ٔش ط

«حُٔ٘لؼش
(961)

. 
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إ ٗوطش ح٫ٛظٔخّ ك٢ ًظخد ٓخٍص ٛٞ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ َُِٝح٣ش ىٕٝ حُظؼ٣َٞ 

ػ٠ِ طٔخ٤ٜٛخ ٓغ ٤َٓس حَُٝحث٢، رَ إٔ ٣ٌظل٢ حُظل٤َِ رؤىٝحطٚ حُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُٔؼَك٤ش 

ٓويٓظٚ حُط٣ِٞش ٌُِظخد رخُؼَر٤ش، ٝحُ٘وي٣ش، ٝهي كخٍٝ حٗطٕٞ ٓوي٢ٓ )٣ٍٞٓش( ك٢ 

إٔ ٣َ٘ف ٝكيس ح٧َٛ حُظ٢ طـٔغ ر٤ٖ حَُٝح٣ش ٝحَُٝحث٢، ػْ ٓخ طِزغ إٔ طٔظوزَ 

إ حَُٝح٣ش ك٢ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٢ٛ ٓـٔٞع »حَُٝح٣ش ر٘وٜٞٛخ ػٖ حَُٝحث٢: 

ح٫ٓظ٤ٜخٓخص، كخُطْٔ ٝحٍُٜٞ حُظ٢ ٣زظيػٜخ حَُٝحث٢، ٝرٜخ ٣ٔظؼ٤ي، ػ٠ِ ٌَٗ 

ٜخٓخص ٍٝٛٞ أهيّ ًخٗض ك٢ ك٤ٜ٘خ حُٜيٟ ح٧ٍٝ َُِؿزخص ؿ٤َ ٓزخَٗ، حٓظ٤

حٌُٔزٞطش ٝحُظؼز٤َ ح٧هَد ا٤ُٜخ. ٌٝٛٙ حَُؿزخص ٢ٛ رخ٧َٛ ؿٔي٣ش، ٫ٝ ٣ٌٖٔ 

حُظ٤٤ِٔ ك٢ حَُؿزخص، ر٤ٖ حُلَى١ ٝح٫ؿظٔخػ٢. ٝطظٌٕٞ حَُٝح٣ش، أٍٝ ٓخ طظٌٕٞ، 

٬ُٗؼٍٞ ػ٠ِ ؿَحٍ أك٬ّ ح٤ُوظش، أ١ ر٤ٖ حُلِْ ٝحُٞحهغ، حُْٞٛ ٝحُلو٤وش، ح

ٝحُ٘ؼٍٞ، حٌُحًَس ح٠ُٝ٧ ٝحَُحٖٛ.. ٣ٝزٍِٞٛخ حُظؼز٤َ ك٢ ٗٚ ٛٞ ك٤ِٜش اػيحى 

٣ٞ١َ ٣وظل٢ ٍٝحء ٓٔخكخص ٖٓ حُلـذ حٌُؼ٤لش ٜٓ٘خ ح٧ٓطٍٞس ح٣َٓ٧ش ح٠ُٝ٧ 

«حُظ٢ ٣ٔظط٤غ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٝكيٙ ً٘لٜخ
(969)

. 

:ٚ  ٢٠٣ٝء ٓوي٢ٓ هخر٤ِخص حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ُِ٘وي حَُٝحث٢ ٝحُو٢ٜٜ روُٞ

ٝرخهظٜخٍ كبٕ حَُٔى كخؿش، ٝحَُٝح٣ش حُلي٣ؼش َٟد ٖٓ َٟٝد طِز٤ش »

ٌٛٙ حُلخؿش، ًٌُٝي ك٢ حُٔخ٢ٟ، أُق ٤ُِش ٤ُِٝش ٝحُٔوخٓخص ٝؿ٤َٛخ. ا٫ إٔ ك٢ 

حَُٝح٣ش، ٝك٢ ًَ ًظخرش أهَٟ، ٤ٗجخ  آهَ ٛٞ ح١ٌُ ٣ـؼَ حُوٍٞ ٝك٘ٞٗٚ ٌٓٔ٘خ ، 

خء ًحطٚ ٝػخُٔٚ؟ أٝ أهٜي كخثٞ ح٩ٗٔخٕ ػٖ ًحطٚ ح١ٌُ ٛٞ ٤ٍٛيٙ، ٣ٞظلٚ ٩ٗ٘

«٤ُٞؿي، ٝحَُٝح٣ش َٟد ٖٓ َٟٝد حُٞؿٞى
(969)

. 

أهٍٞ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُ٘ـَ حُ٘ظ١َ ٝحُظؼ٣َل٢ رٜٔ٘ؾ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ك٢ 

حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ أكيع طـ٤ِخطٚ، ا٫ إ حٓظؼٔخُٚ حُظطز٤و٢ ػ٠ِ أ٣ي١ حُ٘وخى حُؼَد 

حر٢٘٤ )٣ٍٞٓش(، كوي ظَ ٓليٝىح ، رخٓظؼ٘خء كخُش رخَٛس ٝٓظؤُوش ك٢ ٗوي ؿٍٞؽ ١َ

حهظَٜ ػ٘ي ٓٞحٙ، ْٝٛ هِش، ػ٠ِ طل٣َٞ حَُٝح٣ش أٝ حُوٜش ا٠ُ ٤ٓخهٜٔخ حُ٘ل٢ٔ، 

٤ٜ٣َٝ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ا٠ُ رَٛ٘ش ػ٠ِ حُؼوي ٝح٫ٟطَحرخص حُ٘ل٤ٔش، ٤ُـيٝ ح٩ٗٔخٕ 

ٓي٣ٔخ  ك٢ هط٤غ، ٝه٤َ ٓخ ٣ؼزَ ػٖ ٌٛح حُِ٘ٝع حُٔـخ٢ُ ك٢ طل٣َٞ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ 

٤ش ػ٠ِ ٣ََٓ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٛٞ ًظخد ٜٓطل٠ كـخ١ُ ٝٛخكزٚ ا٠ُ ٓخىس ػ٬ؿ

(، 6891« )حُظوِق ح٫ؿظٔخػ٢: ٓيهَ ا٠ُ ٤ٌُٓٞٞؿ٤ش ح٩ٗٔخٕ حُٔوٍٜٞ»)ُز٘خٕ( 

ٗٞػ٤ظٚ ٝه٤ٜٛٞش ٟٝؼٚ، ٝرٌَ٘ ك٢ »كظَٟ ا٠ُ ح٩ٗٔخٕ ٓلٌٞٓخ  رظوِلٚ، ك٢ 

ٝٝحهؼ٢، ُظٌٕٞ َٓطٌِحص ػِْ ٗلْ حُظوِق. رٌُي ٝكيٙ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٠ٗغ أه٤َح  
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ح  ٩ُزخّ ٌٛح ح٩ٗٔخٕ حُوٞحُذ حُ٘ظ٣َش، ٝحُظل٤َٔحص حُٟٔٞٞػش ٩ٗٔخٕ حُؼخُْ كي

حُٜ٘خػ٢، ٝحُظ٢ أىص ا٠ُ طؼ٤ٔٔخص ٓظَٔػش ًخٕ ٖٓ ٗظ٤ـظٜخ أٜٗخ كخىص ػٖ 

«ؿَٟٜخ حُٔؼَك٢، ٗظَح  ُٔخ طلِٔٚ ٖٓ هطَ اهلخء ١ْٝٔ حُٞحهغ حُلو٤و٢
(968)

. 

٩ٗٔخٕ حُوٞحُذ ٬ُ٘ٝكع حُٔلَىحص: ٗٞػ٤ش ح٩ٗٔخٕ حُٔظوِق، حُزخّ ح

حُ٘ظ٣َش.. حُن، ًٝؤٗٚ ك٢ ٓوظزَ ٣ؼخُؾ ك٤ٚ حٌُخثٖ ؿخٓيح ، أٝ ٛٞ ك٢ ٟٝغ كظ٢ٔ. 

ٖٝٓ ٗؤٕ ًُي إٔ ٣ـؼَ ح٧ىد ٤ٍٖٛ حُ٘ٔخًؽ حُ٘ل٤ٔش ح٤َُٟٔش، أٝ إٔ طـيٝ 

حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش ٝحُو٤ٜٜش ٤ٓيحٗخ  َُ٘ف ٓؼط٤خص حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ًٔخ ٛٞ 

خ ٜٓطل٠ ٣ٞٓق، ١َٜٓٝ ػزي حُل٤ٔي حُلخٍ ٓغ ؿخُز٤ش حُزلٞع حُظ٢ ٟٝؼٜ

كٍ٘ٞس، ٝٗخًَ ػزي حُل٤ٔي، ٓٔخ أَٗٗخ ا٤ُٚ ٖٓ هزَ، ٣ٝ٘يٍؽ ك٢ ٌٛح حُظل٤َِ 

هَحءحص ٓظؼيىس ُِ٘و٤ٜش ـ ػِْ ٗلْ حُطزخع »ًظخد ٍُٝٓخ١ٍ ٗخ٤ٖٛ )ُز٘خٕ( 

، ٝهيّ ُٚ دمحم 6881« )ٝح٧ٗٔخ١: ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػ٠ِ ٗو٤ٜخص ٗـ٤ذ ٓللٞظ

إ حٌُظخد ٣٘وِ٘خ ٖٓ ٗظ٣َخص ػِْ حُطزخثغ ا٠ُ »ك٤ٚ ٓويٓٚ أكٔي حُ٘خر٢ِٔ(، ٣َٟٝ 

ٗظ٣َخص حُطذ حُ٘ل٢ٔ ٝػِْ حُ٘لْ رلِٔلخطٜخ حُٔوظِلش، ك٤غ حُظ٘و٤ٚ ٣ؼظٔي 

ػ٠ِ ر٘ٞى ٖٓ حُِٔٞى ح٢َُٟٔ رؼ٤يح  ػٖ حٌَُ٘ حُوخٍؿ٢ ُـْٔ ح٣َُٔٞ ٝػٖ 

«ط٣َ٘لظٚ ٝك٣ِ٤ُٞٞؿ٤ظٚ ح٧ٓخ٤ٓش
(921)

. 

ش ػ٠ِ ٗو٤ٜخص ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٬ أٓخ حُـِء حُٔوٜٚ ُِيٍحٓش حُظطز٤و٤

٣ظؼيٟ أٍرؼخ  ٝػ٣َٖ٘ ٛللش ٖٓ أَٛ ٓخثش ٝٓض ٝه٤ٖٔٔ ٛللش، ٢ٛ ػيى 

 ٛللخص حٌُظخد، ٝهي ٗخه٘ض ك٤ٚ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش:

كي٣غ »كخُش ٖٓ حُطزغ حُٔؼخى١ ُِٔـظٔغ: كخٓي ػَٔ ػ٣ِِ ك٢ ٍٝح٣ش 

 «.حُٜزخف ٝحُٔٔخء

 ك٢ حَُٝح٣ش ٗلٜٔخ.كخُش ٖٓ حُطزغ حُؼظخ٢ٓ: ك٤ِْ ػزي حُؼ٣ِِ ىحٝٝى 

 «.ْٛٔ حُـٕ٘ٞ»كخُش ٖٓ حُطزغ حُظـ٘ز٢: ٛخرَ )ح٣ٌُٜخٕ( ك٢ ٍٝح٣ش 

كي٣غ حُٜزخف »كخُش ٖٓ حُطزغ حَُ٘ؿ٢ٔ: ىٗخ٤َٗ ٛخىم رًَخص ك٢ ٍٝح٣ش 

 «.ٝحُٔٔخء

 «.كٌخ٣خص كخٍط٘خ»كخُش ٖٓ حُطزغ حُٜٔظ١َ٤: ٗـ٤ش ك٢ ٍٝح٣ش 
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ططز٤وخص ٤ٜٗش ٝط٤َ٘ ٬ٓكظخص ٗخ٤ٖٛ حُوظخ٤ٓش ػ٠ِ ًٝيٛخ ك٢ حُظٔخّ 

ٖٓ ٍٝح٣خص ٗـ٤ذ ٓللٞظ ُِ٘ظ٣َخص حُ٘ل٤ٔش ػ٠ِ ٓز٤َ حَُ٘ف ٝح٠٣٩خف، ًٔخ 

 ك٢ هُٜٞخ:

٫ٝ طٌٖٔ حُٜؼٞرش ك٢ حُطزخع ٗلٜٔخ، ٫ٝ ك٢ ط٣َٜٞٛخ ُِٞحهغ حُز١َ٘، »

«رَ ك٢ حُظٞك٤ن ر٤ٖ ٌٛح حُٞحهغ ٌٝٛٙ حُظ٤ٜ٘لخص حُ٘ظ٣َش
(926)

. 

٧ىر٢ حُِٔظِّ رٜٔ٘ؾ حُظل٤َِ ٫ٝ ٗي ك٢ إٔ حًُ٘ٔٞؽ ح٧رَُ ٝح٧ًَٔ ُِ٘خهي ح

ُؼزش حُلِْ ٝحُٞحهغ: ىٍحٓش ك٢ »حُ٘ل٢ٔ ٛٞ ؿٍٞؽ ١َحر٢٘٤ ك٢ ًظزٚ حٌُؼ٤َس: ٝ

(، 6899« )هللا ك٢ ٍكِش ٗـ٤ذ ٓللٞظ ح٣َُِٓش»(، 6892« )أىد طٞك٤ن حُل٤ٌْ

(، 6899« )ح٧ىد ٖٓ حُيحهَ»(، 6899ٝ« )َٗم ٝؿَد: ٍؿُٞش ٝأٗٞػش»ٝ

ػويس أٝى٣ذ ك٢ حَُٝح٣ش »(، 6896ٝ« )ؼَر٤ش٣ٍِٓش حَُٔأس ك٢ حَُٝح٣ش حُ»ٝ

« حَُؿُٞش ٝأ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حَُؿُٞش ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»(، 6892ٝ« )حُؼَر٤ش

أٗؼ٠ ٟي ح٧ٗٞػش: ىٍحٓش ك٢ أىد ٗٞحٍ حُٔؼيح١ٝ ػ٠ِ ٟٞء »(، 6899ٝ)

ٚ: ٓوخٍرش ح٬ُٗؼٍٞ ك٢ حَُٝح٣ش »(، 6894ٝ« )حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ حَُٝحث٢ ٝرطِ

إٔ ١َحر٢٘٤ ُْ ٣ِظِّ رٌٜح حُٜٔ٘ؾ ىحثٔخ ، رَ ططٍٞص  (، ػ6881٠ِ« )حُؼَر٤ش

ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش ٖٓ حُِٔحٝؿش ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش حُ٘ل٤ٔش ًٔخ ك٢ أػٔخُٚ كظ٠ ػخّ 

، ا٠ُ طـ٤ِذ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ػ٠ِ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش ك٢ ًظخرٚ ػٖ ٗٞحٍ 6899

ي٣ي حُٔؼيح١ٝ، ا٠ُ ح٩ه٬ٙ ُِظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٝط٣ٞٔـٚ ٝحٓظوخٓظٚ ٜٓ٘ـخ  ٗوي٣خ  ٗ

 «.حَُٝحث٢ ٝرطِٚ»حُٔطٞع ك٢ ًظخرٚ ح٧ه٤َ 

حٓظويّ ١َحر٢٘٤ ؿٌحًحص ٖٓ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ك٢ ٜٓ٘ـٚ حُ٘وي١ 

ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ح٧هَد ا٠ُ حُلِٔلش ٝٗظخٜٓخ حُٔؼَك٢ ك٢ ًظخر٤ٚ ح٤ُٝ٧ٖ ػٖ طٞك٤ن 

حُل٤ٌْ ٝٗـ٤ذ ٓللٞظ، ػْ كخٍٝ ط٤٤ٌق حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ُلخؿخص حُ٘وي حُل١ٌَ أٝ 

ٔظـَى ٖٓ حُظطَف حُؼوخثي١ ك٢ ًظزٚ ػٖ طـ٤ْ٘ حَُٜحع حُل٠خ١ٍ حُلِٔل٢ حُ

ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد، أٝ ٍإ٣ش ح٧ىد ك٢ ٓطخ٣ٝٚ حٌُخٓ٘ش ٝح٠َُٔٔس، أٝ اٟخءس 

ػويس أٝى٣ذ »حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش رؤرؼخىٛخ حُٔـخ٣ُش ٝح٣َُِٓش، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ًظزٚ 

ػ٠ِ « ٝح٣ش حُؼَر٤شحَُؿُٞش ٝأ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حَُؿُٞش ك٢ حَُ»ٝ« ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش

ٝؿٚ حُوٜٞٙ، كل٤ٜٔخ طِْٔ ١َحر٢٘٤ ٓ٘طِوخطٚ حُٜٔ٘ـ٤ش ٧ٍٝ َٓس، ٝهي ىهِٜخ 

رخُظل٤َِ « ػويس أٝى٣ذ»حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٝأٛخد ط٣ٌٜٞ٘خ ًِٚ، كخػظَف ك٢ 

ٗوطش حٗط٬م ٫ ٗوطش ٍٝٛٞ، ك٘لٖ ٫ ٣َٗي حهظِحٍ »حُ٘ل٢ٔ ٜٓ٘ـخ ، ػ٠ِ أٗٚ 

َ ٗطٔق، ٖٓ ٓ٘طِن ٌٛح ح٤ُٔخم، ا٠ُ حٌُ٘ق حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ا٠ُ ٤ٓخهٚ حُ٘ل٢ٔ، ر
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ػٖ أرؼخى ؿي٣يس ُِ٘ٚ ح٧ىر٢، ٢ٛٝ أرؼخى هي طزو٠ ٓؼظٔش اًح ُْ طٔظٌ٘ق ػ٠ِ 

«ٟٞء ٜٓ٘ؾ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ
(922)

. 

« َٗم ٝؿَد»ُوي ًظذ ١َحر٢٘٤ ٗويٙ ػ٠ِ ٛي١ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ك٢ ًظزٚ 

ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ؼٖ ، «٣ٍِٓش حَُٔأس ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»ٝ« ح٧ىد ٖٓ حُيحهَ»ٝ

رخُٜٔ٘ؾ، كخٗ٘ـَ رب١خٍ حُٟٔٞٞػخص حُٔؼخُـش ك٢ رؼي٣ٜخ حُل١ٌَ ٝحُل٢٘ ك٢ 

ح٤ُٝ٧ٖ ٜٓ٘خ، ر٤٘ٔخ ه٬ حٌُظخد حُؼخُغ ٖٓ طٜي٣َ ٓٔظٞػذ ٌُٜح ح٫ٓظؼٔخٍ 

حُٔظٜخػي ٝحٌُز٤َ ُِظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٤ُوٞٝ ك٢ هَحءحص ٍٝحث٤ش: ٢ٛ هَحءس ػ٠ِ 

ٖ: ٍٝح٣ش ػزيحَُكٖٔ ٤٘ٓق  ٛـخء حُظٍٜٞ »، ٝ«ًَ٘خ حُـَٔك٤ٖ ط»َٓكِظ٤

ُٔـ٤ي ١ٞر٤خ، « ؿَكش حُٜٔخىكش ح٤ٍٟ٧ش»حُـ١ٞٔ٘ ُِظخ٣ٍن: هَحءس ك٢ ٍٝح٣ش 

ك٠َس »ٝهيحٓش حُٞظ٤لش ٝٝظ٤لش حُويحٓش: هَحءس ِٓىٝؿش ٍٝح٣ش ٗـ٤ذ ٓللٞظ 

، ٣ٍِٓٝش حَُٔأس ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، ٢ٛٝ هَحءس ك٢ ٍٝح٣خص ًؼ٤َس. «حُٔلظَّ

ٚ:ٝطؼٌْ هَحءحص ٌٛح حٌُظخ  د ًُي حُظيحهَ حُٜٔ٘ـ٢ ك٢ ه٤خٍ حُ٘خهي، ًٔخ ك٢ هُٞ

أٓخ حُ٘خهي ح٧ىر٢ ك٤ِْ ُٚ ري٣َ ػٖ حُظؼخَٓ ٓغ ٝػ٢ حُزطَ حَُٝحث٢، ٧ٕ »

ٌٛح حُزطَ إ ًخٕ ُٚ ٖٓ ٫ ٝػ٢، كٌٔٔ٘ٚ ٤ُْ ك٤ٚ، ٝاٗٔخ ك٢ حٓظيحىٙ ك٢ ٝػ٢ 

«حُل٘خٕ هخُوٚ، أٝ ٍرٔخ ك٢ ٫ ٝػ٤ٚ
(929)

. 

، ًٔخ أُٔل٘خ، ا٠ُ «ػويس أٝى٣ذ»ٌٓ٘ ًظخرٚ ُٝؼَ ١َحر٢٘٤ ط٘زٚ، طخ٤ُخ ، 

حُؼ٘خ٣ش رخ٬ُٔكظخص حُٜٔ٘ـ٤ش ُِ٘وي ح١ٌُ حٓظـَم ك٢ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٤ٗجخ  ك٤٘جخ ، 

ٝٗل٠ إٔ ٣ٌٕٞ ٗويٙ، ٓؼَ ىٍحٓش ك٣َٝي ػٖ ىٝٓظ٣ٞل٢ٌٔ، ٝىٍحٓش ؿِٞٗ ػزَ 

خ ٗو٤ٜش ِٛٔض، كٜٔخ ُْ ٣وَأ ح٧ىد ا٫ رـ٤ش طؤ٤ْٓ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ حُؼخّ، ػْ ٓ

ُزغ إٔ حكظَُ اُحء ح٢٠ُٔ ك٢ ططز٤ن ً٘ٞكخص ػِْ حُ٘لْ، كٜٔ٘ـٚ ٤ُْ طل٤ِ٤ِخ  

ٌٛٙ حُيٍحٓش ٫ طول٢ حٗظٔخءٛخ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢، ًٔخ ٫ طول٢ »ٗل٤ٔخ  هخُٜخ ، ٧ٕ 

طؼخِٜٓخ ٓغ حَُٝح٣ش ٖٓ ٓ٘طِن ٝظ٤لظٜخ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش حُٔظ٠خٓ٘ش ٓغ ٝظ٤لظٜخ 

«حُ٘ل٤ٔشحُـٔخ٤ُش، ٝٓغ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ٔٔٗٚ رطخٗظٜخ 
(924)

. 

حَُؿُٞش »ٝٛخؽ ١َحر٢٘٤ ٓ٘طِوخطٚ رٔ٘ظ٠ٜ حُٟٞٞف ك٢ طوي٣ٔٚ ٌُظخرٚ 

٫ ط٘طِن ٖٓ »، كٌٜٙ حُيٍحٓش «ٝأ٣ي٣ُٞٞؿ٤خ حَُؿُٞش ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش

ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤خ ُظ٘ظ٢ٜ ػ٘يٛخ، رَ ١ٔٞكٜخ إٔ طٌٕٞ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٗوي٣ش ـ 

«أ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش
(921)

ظَٜ ٓخ ٣ٌٕٞ ك٢ ط٤ٟٞق ، ٣ٝظَٜ حُظ٤٤ٌق حُٜٔ٘ـ٢ حُٔـخ٢ُ ًؤ
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 :ٚ كخ٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ، »حُ٘خهي ُظزخ٣ٖ ه٤خ١ٍ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ًٔخ ك٢ هُٞ

ٖٓ ك٤غ أٜٗخ حهظ٤خٍ ٍحٗي١ ٫ ١ل٢ِ، طظَ ٢ٛ حُٔـخٍ ح٧ٍٝ ُظيهَ حُل٣َش 

«ح٩ٗٔخ٤ٗش ُيٟ حٌُخطذ
(921)

. 

 ١ٔٞف»ٝٗل٠ ١َحر٢٘٤ ػٖ ٜٓ٘ؾ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ح٫هظِح٤ُش، ٓؼَرخ  ػٖ 

ٜٓ٘ـٚ، ٤ُْ إٔ ٣ٌ٘ٚ ٖٓ حُظظخَٛحص ا٠ُ حُؼويس، رَ إٔ ٣ظويّ ٖٓ حُؼويس ا٠ُ 

«حُظ٬٤ٌ٘ص حٌُُٔٞٞؿ٤ش ـ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش
(929)

. 

حَُٝحث٢ »٣ٝظ٠ق ٜٓ٘ؾ ١َحر٢٘٤ ك٢ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ رـ٬ء ك٢ ًظخرٚ 

ح١ٌُ ٠٣خ٢ٛ أكيع ً٘ٞكخص ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ك٢ ٛيٍٝٙ ػٖ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ « ٝرطِٚ

ٝحُلخٍ إٔ حُٔٔخٍ ح١ٌُ »ا٠ُ ٫ ٗؼٍٞ حَُٝح٣ش أ٫ٝ  ٝأه٤َح :  ٓٔظو٬ ، ٝك٢ طٞؿٜٚ

ِِّٗ أٗلٔ٘خ رٚ ٛٞ ػٌْ ًُي طٔخٓخ ، ك٘وطش ُٝٛٞ٘خ، ًٔخ ٗوطش حٗط٬ه٘خ، ٢ٛ حُ٘وي 

ح٧ىر٢. ٤ُْٝ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ح١ٌُ ر٤ٖ ٣ي٣٘خ ا٫ أىحس ٜٓ٘ـ٤ش، ٫ٝ ٗيػ٢ أٗ٘خ ٗويّ 

زـ٢ طٞظ٤ق ً٘ٞف حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ً٘ٞكخ  ؿي٣يس ك٢ ٓـخٍ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، رَ ٣٘

ك٢ هيٓش حُ٘وي ح٧ىر٢. ٖٝٓ ػْ كبٕ حٌُخطذ رلي ًحطٚ ٫ ٣ؼ٤٘٘خ رٌؼ٤َ أٝ رو٤َِ. 

ٝٗلٖ ٫ ٗيػ٢ ا٬١هخ  إٔ ك٢ آٌخٗ٘خ حُٔٔخٛخس ر٤ٖ حَُٝحث٢ ٝرطِٚ، أٝ طـ٤َٔ حُٜٞس 

«ر٤ٖ ٫ ٗؼٍٞ ًَ ٜٓ٘ٔخ
(929)

. 

كخَُٝح٣ش ٤ُٔض »، ٝكيى ١َحر٢٘٤ ٜٓ٘ـٚ ػ٠ِ ٗلٞ أىم، طلي٣ؼخ  ٝطط٣َٞح  

٤َٓس ًحط٤ش، رَ إ ٍٝح٣ش ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ٫ ٣٘زـ٢ إٔ طوَأ ػ٠ِ أٜٗخ ٤َٓس ًحط٤ش، 

كخَُٝح٣ش ػَٔ ك٢٘، ٝحُلٖ ك٢ ح٩ٗٔخٕ ١خهش ك٣َش، ًٌَٝ ٓخ ٛٞ اٗٔخ٢ٗ، كبٕ 

«حُؼَٔ حُل٢٘ هي ٣ٌٕٞ كو٬  ُِٔزز٤خص، ٌُٝ٘ٚ ٤ُْ رلخٍ ِِٓٔش ٖٓ كظ٤ٔخص
(928)

 .

رلخٍ ك٘خ ٤ٓ٘ش أٝ حُظٔخ٢ٛ »٤ٖ، ح٠ُٝ٧ ٣ٞ١ِش، ٢ٛٝهي كٟٞ حٌُظخد ىٍحٓظ

ٖٓ طلٌي حٌُحص ا٠ُ اػخىس ر٘خء »، ٝحُؼخ٤ٗش أهَٜ رؼ٘ٞحٕ «حُٔٔظل٤َ ٓغ ح٧د

ْ: هَحءس ك٢ ٍٝح٣ش   «.ُٔزخٍى ٍر٤غ« ريٍ ُٓخٗٚ»حُؼخُ

١ٍٞ ١َحر٢٘٤ اٗـخُحص حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ك٢ ٛٞؽ ري٣غ ُ٘وي أىر٢ كي٣غ 

ٝك٢ حػظٔخى حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ حُي٢ُ٫ ٖٓ ؿٜش  ك٢ ٓ٘خٝٗش ٫ ٝػ٢ حُ٘ٚ ٖٓ ؿٜش،

أهَٟ، ىٕٝ إٔ ٣ولْ حَُحٗي١ ك٢ حُطل٢ِ، كوي ٝؿي ك٢ ٍٝح٣ظ٢ ك٘خ ٤ٓ٘ش ٝٓزخٍى 

إٔ طظلٍَح ا٠ُ كيّ ؿ٤َ ه٤َِ ٖٓ ١ٝؤس »ٍر٤غ حُٔيٍٝٓظ٤ٖ أٜٗٔخ حٓظطخػظخ 

ح٩ًَحٛخص ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش حُؼخِٓش طلض أَٓس حُٞػ٢، ٝحَُٔطزطش رطز٤ؼش حَُٔكِش 
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٣ٍو٤ش حُؼَر٤ش، ٝإٔ طلظلخ ػ٠ِ هِحٕ ح٬ُٗؼٍٞ ًٟٞ ٤ٓٝؼش رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش حُظخ

٤ُظيكن ٜٓ٘خ رِهْ، ٌُٖٝ ٤ٟوش أ٠٣خ  ا٠ُ حُليّ ح٬ُُّ ُظو٤ٖ٘ ٌٛح حُظيكن ٝكن آَٓ 

«حُـٔخ٤ُش
(991)

. 

ٝظق ١َحر٢٘٤ ك٢ ٗويٙ ٓويٍس طل٤ِ٤ِش ٛخثِش، رِـش ُح٤ٛش ٝىه٤وش ط٘ٔخد 

ِْ أهَد ا٠ُ حُظ٘خٍٝ، هَِ ػوخكش ٝحٓؼش ػٌرش ٍهَحهش ٓٔخ ٣ـؼَ ٖٓ ُـش حُؼ

حَُٔ٘ٝع حُز١ٞ٤٘ »ٝػ٤ٔوش، ُٝ٘وَأ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ حُلَٜ حُٔؼٕ٘ٞ 

«ُِظٔخ٢ٛ
(996)

ح١ٌُ ٤ٜ٣َ ا٠ُ ٓظؼش ك٣ٌَش ًٝٝه٤ش هَ ٗظ٤َٛخ ك٢ ٜٗٞٙ حُ٘وي  

ح٧ىر٢ حُلي٣غ، كظظٔخًٖ ك٢ ك٘خ٣خ ٗويٙ رَحػش حُظل٤َِ ٝاكٌخّ حُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُٔ٘ي 

٢ ٖٓ حُظَحع حُ٘ؼز٢ حُ٘لخ٢ٛ ٝحٌُٔظٞد، ٖٝٓ ح٧كٌخٍ حُؼوخك٢ ٝحُٔؼَك

ٝحُلِٔلخص، ٖٝٓ حُيٍح٣ش حُٞحٓؼش رخُِـش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ اػخىس اٗظخؽ أكيع ٓ٘خٛؾ 

حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٌٝٛح ٛٞ ح٧ْٛ، ك٢ ٜٓ٘ـٚ حُ٘وي١، ك٬ ٣ـُٞ ح٤ُٔخم حُ٘ل٢ٔ ػ٠ِ 

 حُ٘ٚ، رَ ٣ـيٝ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ك٢ ِٛذ آ٤ُش حُ٘وي ح٧ىر٢.

 النقد األدبي وعمـ االجتماع: -2-3

ًخٕ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُٔظؤػَ رؼِْ ح٫ؿظٔخع ٛٞ ح٤ُٜٖٔٔ ػ٠ِ كًَش حُ٘وي ح٧ىر٢ 

حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٌٓ٘ حُو٤٘٤ٔٔخص، ٖٓ رخد ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝحٌُٔٛذ حُٞحهؼ٢ ػ٠ِ 

ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ػْ َٓػخٕ ٓخ ٓخُؿض ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝحٌُٔٛذ حُٞحهؼ٢ طؤػ٤َحص 

يس، ك٤ٔخ ػَف رؼِْ ح٫ؿظٔخع ح٧ىر٢ ًٔخ طٌٕٞ ػ٠ِ أ٣ي١ ٓ٘ظ٣َٚ ح٫طـخٛخص حُـي٣

حُزخ٣ٍُٖ، ٖٓٔ ٗوِض رؼٞ أػٔخُْٜ ح٧ٓخ٤ٓش ا٠ُ حُؼَر٤ش أٓؼخٍ ٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ 

ٍٝٝر٤َ حٌٓخٍر٤ض ٝر٤٤َ ٣ُٔخ. ٝٓخػي ًُي ػ٠ِ حُظو٤َِ ٖٓ ١ٝؤس ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش، 

ُٞؿ٢ ُيٟ ٓ٘ظ٣َٖ ٓظؼخٟيح  ٓغ حُظؼي٬٣ص حٌُزَٟ حُظ٢ ١خُض حُ٘وي ح٣٧ي٣ٞ

ٓخ٤٤ًٍٖٔ أػخىٝح طوي٣َ ه٤ٔش حٌَُ٘ ك٢ حُؼَٔ حُل٢٘ ٝحٓظو٤ُ٬ش حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ك٢ 

ٛٞؽ ٓـظٔؼٚ حُوخٙ، ٓؼَ ط١َ٤ ح٣ـِظٕٞ ٝٓخ١َ٤ٗ ١ُٞٝ حُظ٤َٓٞ، ٝأػ٤ي طو٤٤ْ 

ػ٘خَٛ ٛخٓش ٓؼَ حُظوخ٤ُي ٝحُظ٘خٙ ٝحُظخ٣ٍن ٝحُٔـظٔغ، ٢ٛٝ طلؼَ كؼِٜخ ك٢ 

خى ٓخ رؼي حُليحػش، ٖٓٔ ٠٘٣ٕٞٝ طلض ُٞحء حُظٌَ٘ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢، رَ إ ٗو

، ىػٞح ا٠ُ ح٫ٗظلخع ٖٓ F. Jamesonحُِ٘ػخص ح٤ُٔخ٣ٍش ٓؼَ ك٣َي٣ٍي ؿ٤ٕٔٔٞ 

حُؼوخكش حُ٘ؼز٤ش ك٢ طوؼ٤ي )ٖٓ حُوخػيس( ر٤٘ش حُ٘ٚ ح٧ىر٢، ٧ٕ ح٩ٗظخؽ ح٧ىر٢ ك٢ 

ٌِٗٚ ٓظ٤ِٔ ػٖ ح٠ُٕٔٔٞ ٝحُٞحٟق ُِؼَٔ ح٧ىر٢
(992)

 . ٓؼِٔخ أػ٤ي طؼ٣َق ٓلخ٤ْٛ

                                                                 
 .11المصدر نفسو ص .331
 .56-46المصدر نفسو ص ص .331
 .Janeson, Fredric: Marxism and Form.  Princeton, N. J. Princeton up. 1971-PPأنظر:  .332

408-10 411-13. 
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أىر٤ش ٝٗوي٣ش ًؼ٤َس، حٓظلخىس ٖٓ حُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼيٛخ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٌٝٛح ٓخ ؿؼَ 

ٗخهيح  ًز٤َح  ٖٓ ٗوخى حُٞحهؼ٤ش ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش، ٛٞ ٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخُْ ٣طٍٞ ًؼ٤َح  ك٢ 

أٍرؼٕٞ »(، 6891ٝ« )ػ٬ػ٤ش حَُكٞ ٝح٣ُِٜٔش»ٜٓ٘ـٚ حُ٘وي١، ًٔخ ك٢ ًظخر٤ٚ 

« ُز٤٘ش ٝحُي٫ُش ك٢ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛسػخٓخ  ٖٓ حُ٘وي حُظطز٤و٢: ح

(، طلٜق ٓوخ٫ص حٌُظخد حُؼخ٢ٗ ػٖ ًُي حُظطٍٞ رؤؿ٠ِ ٓؼخ٤ٗٚ، ٖٓ كظَس 6884)

:ٚ  ٧هَٟ، كوي طلْٜ حُؼخُْ ٗلٔٚ حُ٘وي حُٔٞؿٚ ُِٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش حُٔخُلش، ًٔخ ك٢ هُٞ

د ٝحُ٘وخى ٝحُيح٤ٍٖٓ ٌُٜٝح كبٕ حُظو٤٤ْ حُؼخّ ح١ٌُ ٗوَإٙ ػ٘ي حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظخ»

كٍٞ ؿِزش حُطخرغ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٝحُيػخث٢ حُوخُٚ، أٝ حُطخرغ 

ح٫ٗؼٌخ٢ٓ ح٢ُ٥ حَُٔآ١ٝ حُٔزخَٗ ح١ٌُ ٣ٔٞى حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش ُِٔيٍٓش حُظ٢ 

طٔؼِٜخ ٛللخص ٌٛح حٌُظخد رَٔحكِٜخ حُٔوظِلش، ٓٔخ ٣ٌخى ٣وَؽ رٜخ ٖٓ ا١خٍ حُ٘وي 

١َ ـ طو٤٤ْ ك٤ٚ ًؼ٤َ ٖٓ حُظؼ٤ْٔ حُٔوَ ح١ٌُ ط٘وٜٚ ح٧ىر٢ ٗلٔٚ، ٛٞ ـ ك٢ طوي٣

حُيهش ٝحُٔظخرؼش ٝحٍُ٘ٔٞ، رَ ٣لظوَ أك٤خٗخ  ا٠ُ حُٟٔٞٞػ٤ش، ٝهي ٣ٌٕٞ أك٤خٗخ  

أهَٟ أ٤َٓ ٌٛٙ حُٜٔ٘ـ٤ش ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٨ُىد حُظ٢ طلخٍٝ إٔ طـؼَ ٓ٘ٚ ٓـَى ٗوٚ 

خ٢ٗ ٓلخٍم ٓٔظوَ طٔخٓخ  ػٖ ٝحهؼٚ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُظخ٣ٍو٢ ٝحُؼوخك٢ ٝح٩ٗٔ

«ػخٓش
(999)

. 

ِْٝٗٔ ٓؼَ ٌٛح حُظطٍٞ ُيٟ ٗوخى آه٣َٖ أٓؼخٍ ٠٘ٔ٣ حُؼ٤ي ك٢ أػٔخُٜخ ٖٓ 

َٓكِش ٧هَٟ، ؿ٤َ إٔ ٗوخىح  كخكظٞح ػ٠ِ ٓٔخٍٓظْٜ حُ٘وي٣ش ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش رؤًؼَ 

ٓظخَٛٛخ، ٓزخَٗس ٝطز٣َ٤٘ش ٝٗؼخ٣ٍش، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ دمحم ًخَٓ حُوط٤ذ ك٢ 

ٓؼخ ، ً٘خ أَٗٗخ ا٠ُ ًٗٔٞؽ ٓ٘ٚ ُيٟ ك٤ٔي ًظزٚ حٌُؼ٤َس، ٢ٛٝ ُو٤ض ٗويح  ٝح

ُلٔيح٢ٗ
(994)

( ػٔخ ٓزن، 6881« )حَُٝح٣ش ٝح٤ُٞطٞر٤خ»، ٫ٝ ٣وظِق آهَ ًظزٚ 

٫ٝ ٤ٓٔخ حُِـش ح٤ُو٤٘٤ش حُـخُٓش ك٢ ٓؼَكش حُظخ٣ٍن ٝحُلّٖ. ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ، ٣ـؼَ 

حُوط٤ذ ٗويٙ ك٢ هيٓش حُلٌَس، ٣ٝ٘يٍ إٔ ٗوغ ػ٠ِ طل٤َِ ك٢٘ أٝ طِْٔ ُظطٍٞ 

٣ٝٔظـَد حَُٔء ٓؼخُـظٚ حُظخَٛس ك٢ ا١خٍٛخ ح٧ٍٝٝر٢ ٝكيٙ، ٝٛٞ ح١ٌُ ك٢٘، 

٣٘ظوي ػ٠ِ حُيٝحّ ح٣ًَُِٔش ح٧ٍٝٝر٤ش، ٓؼِٔخ ٣ِلض حُ٘ظَ حػظَحكٚ حُوـٍٞ رؤٕ 

حُظخَٛس هخرِش ُِظؤَٓ ٖٓ ٓوظَرخص أهَٟ
(991)

. 

                                                                                                                                                               
-Selden, Raman: The Theory of Criticism from Plato to the Present. Longmanفي كتاب: 

London and Newyork. Longman Group UK Limited 1988, first Edition Fifth 

Impression 1988. P. 265. 
ػ « أربعوف عاما  مف النقد التطبيقي: البنية والداللة في القصة والرواية العربية المعاصرة»العالـ، محمود أميف:  .333

 .9ص ػ 1994دار المستقبل العربي ػ القاىرة 
 .183-151ػ مصدر سابق ػ ص ص« النص الروائي واإليديولوجيا»أنظر كتابو  .334
 .7ػ ص 1995دار المدػ ػ دمشق « الرواية واليوتوبيا»الخطيب، دمحم كامل:  .335
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كظ٢ حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ رخ٫ٗظ٘خٍ ٝح٫ٛظٔخّ حُ٘ظ١َ حُٔئُق ٝحُٔظَؿْ، 

ًٗٔٞؽ ٤١ذ ُِظؼ٣َق رخُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ حُٔظؤػَ « ي ُلٔيح٢ُٗٝؼَ ًظخد ك٤ٔ»

رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، اً ٜٗي ٌٛح حُ٘وي طل٫ٞص أٓخ٤ٓش أرؼيطٚ ًؼ٤َح  ػٖ اٍع 

حٌُٔٛذ حُٞحهؼ٢ ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٝطـي٣يحطٜٔخ ػ٘ي أٍٗٔض ك٤َ٘ ٍٝٝؿ٤ٚ ؿخٍٝى١ 

ٝؿٍٞؽ ًُٞخطٖ ٝؿ٤َْٛ، ٝحهظَٜص ػ٠ِ ًًَ ٛئ٫ء ٫ٗظ٘خٍ آٍحثْٜ 

ظٜخىحطْٜ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ. ٤٘٣َٝ أكيع ًظخد ػٖ ٓ٘خٛؾ حُ٘وي ٝحؿ

، La Sociocritiqueٛٔٞى حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ « ٓيهَ ا٠ُ ٓ٘خٛؾ حُ٘وي ح٧ىر٢»ح٧ىر٢ 

ا٠ُ هَحءس »ٌٝٛٙ حُظ٤ٔٔش ٗلٜٔخ كي٣ؼش حُؼٜي رٔؼ٘خٛخ حُٔليى ٝحُيه٤ن، اً ٣َٜ٘ف 

ػوخك٢ ك٢ ٌٛح حُظٔؼَ حُـ٣َذ ح١ٌُ ٛٞ ٓخ ٛٞ طخ٣ٍو٢ ٝحؿظٔخػ٢ ٝأ٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٝ

«حُ٘ٚ
(991)

. 

ُوي رخص ٛ٘خى أْٓ ؿي٣يس ُِ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ٤٠٣ن حُٔوخّ رخُظؼ٣َق رٜخ، 

٤ٔ٣َ ا٠ُ طؼو٤ي حُٔٔخثَ ٫ طؼظ٤ٜٔخ: ٣ٌٖٝٔ ٌُٜٙ حُؼ٤ِٔش إٔ ط٘طِن »٣ٝـٔؼٜخ طٞؿٚ 

طش أ٫ ٖٓ هَحءس حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش، ًٔخ ٣ٌٜٔ٘خ أ٠٣خ  إٔ طؼٞى ا٠ُ طِي حُوَحءس ٣َٗ

طـؼَ ٜٓ٘خ أكي آهَ ٓؼخهَ طوي٤ٓش ٓزٔطش طْ ح٤ُّٞ طـخُٝٛخ. َُٝرٔخ ًخٗض ٌٛٙ 

«حُٔٔؤُش، ح٤ُّٞ، ٍأّ كَرش حُظؤَٓ حُل١ٌَ
(999)

. 

ٝطظ٬ه٠ ك٢ ٓٔخكخص حُ٘وي حَُٝحث٢ ٝحُو٢ٜٜ أٗٞحع طظلخٝص ك٢ طوزِٜخ 

٣ش ُظؤػ٤َحص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٖٓ حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ٣لٍٞ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي

ا٠ُ طوٚ ٨ُكٌخٍ ٝحُٟٔٞٞػخص ك٢ كخٟ٘ش حُ٘وي حُٞحهؼ٢ أٝ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ أ٫ٝ ، 

ا٠ُ حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ حُٔظؤػَ رظـي٣يحص حُٞحهؼ٤ش ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ا٣خٛخ ػخ٤ٗخ ، ا٠ُ حُ٘وي 

 ح٫ؿظٔخػ٢ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ػخُؼخ ، ٝحًظل٢ ربٗخٍحص طٔؼ٤ِ٤ش ٌُٜٙ ح٧ٗٞحع: 

حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ٣ظلَى ك٢ كخٟ٘ش حُ٘وي حُٞحهؼ٢ أٝ  ٓخ ٣ِحٍ أوالً:

ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٛٞ ح٧ًؼَ حٗظ٘خٍح ، ٝحهظخٍ ػ٤٘خص ٓٔخ طَ٘٘ٙ حُي٣ٍٝخص حُؼَر٤ش 

                                                                                                                                                               
 مف أعماؿ دمحم كامل الخطيب في النقد الروائي والقصصي:

 .1975السيـ والدائرة  -
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 )باالشتراؾ مع عبد الرزاؽ عيد(. 1979مينة الروائي عالـ حنا  -
 .1981الرواية والواقع  -
 .1987انكسار األحالـ: سيرة روائية  -
 .1991تكويف الرواية العربية: المغة ورؤية العالـ  -

 .168-165مدخل إلى مناىج النقد األدبي. مصدر سابق ص ص  .336
 .213-197منقد االجتماعي ينظر ص ص، وبشأف األسس الجديدة ل214المصدر نفسو ص .337
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حُٔظوٜٜش، كخُ٘خهي ارَح٤ْٛ حُ٘خَٛ حُل٤ٔيحٕ )حُٔؼٞى٣ش( ٣َر٢ حٗلظخف حَُٝح٣ش 

ٖٓ ٍٝحء ًُي رخُٟٔٞٞع ح٩ٗٔخ٢ٗ ك٢ ط٘خٍٝ ح٬ٌُ٘ٔص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٫ٝ ٣وٜي 

حُظ٤َٜ٘ ًٝ٘ق ح٧َٓحٍ ٝا٣ٌحء ٗلَ ٖٓ حُ٘خّ، أٝ حُٜـّٞ ػ٠ِ ك٣َن ٖٓ »

حُٔـظٔغ ٖٓ ه٬ٍ ً٘ق طِي ح٧هطخء ٝحُٔٔخٍٓخص ؿ٤َ حُل٠خ٣ٍش، اٗٔخ ٟٝغ 

«ح٤ُي ػ٠ِ ١ٖٞٓ حُيحء ٛٞ حُٔز٤َ ا٠ُ حؿظؼخػٚ..
(999)

. 

ُلٞ )حُوخَٛس( ِٓلخ  ٧ىٝحٍ حُوَح١، ػ٢٘ ٓئ« أىد ٝٗوي»ٝك٤ٖ أكَىص ٓـِش 

حُِٔق ٝٗوخىٙ ر٘وي أػٔخُٚ حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش ك٢ حُلخٟ٘ش ا٣خٛخ، كظ٠ إٔ حُ٘خهي 

، ٢ٛٝ ٍٝح٣ش كيحػ٤ش، «حُِٖٓ ح٥هَ»٬ٛف حُِوخ٢ٗ )َٜٓ( ك٢ ٓوخُظٚ ػٖ 

٣ٌٛذ ك٢ ٓلَىحص طو٤ٜٚ ُِٟٔٞٞػخص ٝح٧كٌخٍ ا٠ُ اٗ٘خث٤ش ٗؼخ٣ٍش ٗخثؼش ُيٟ 

:ٚ  ٗوخى ًؼ٣َ٤ٖ ًٔؼَ هُٞ

ز٠٤خء! ٫ أٗي أٜٗخ ٍحٓش. ٝٓخ ٛٞ حُزلَ ح١ٌُ ٖٓ ٢ٛ طِي حٍُّ٘ٞ حُ»

٣َطلغ ٖٓ كُٞٚ ػخرظخ  ٝٛخىثخ  ٝٓظطِزخ ؟ َٛ ٛٞ ١ٞكخٕ حُٞػ٢؟ َٛ ٛٞ رلَ حُٞؿٞى 

حُطخ٢ٓ؟ َٛ ٛٞ حُٔٞص؟ ٝطظَ حُٔٔخكش ر٤ٖ ٤ٓوخث٤َ ٍٝحٓش ؿـَحك٤خ ، رزؼي ٓخ ر٤ٖ 

«حُوخَٛس ٝح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، ٝٝؿٞى٣خ  رلـْ حُٔٔظل٤َ
(998)

. 

٢ حُلخٟ٘ش ا٣خٛخ، ٤٠ٓلخ  ا٠ُ طِٞٓٚ ا٠ُ حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ٝػٔش ٗوي ٣٘ٔٞ ك

ػ٘خ٣ش ٓخ رـٔخ٤ُخص حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ًٔخ ك٢ ٗوي ؿٔخٕ ػزي حُوخُن )ح٧ٍىٕ( 

 َُٝح٣خص ؿٔخٍ ٗخؿ٢، ٓخػ٤خ  ا٠ُ اىؿخّ حُظو٤٘خص رٔٔخٍ حُظ٤خٍ حُٞحهؼ٢:

أٓخ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ط٤خٍ حُٞػ٢، كِٔ٘خ رلخؿش ا٠ُ حُظ٤ًٌَ رؤٕ ط٤خٍ حُٞػ٢ »

٣ظَ ػ٠ِ ٛؼ٤ي حٌَُ٘ طو٤٘ش كلٔذ، ٖٝٓ حٌُٖٔٔ ؿيح  إٔ ٣ٔظٞػذ ّٛٔٞ 

٠ٓٝخ٤ٖٓ حُظ٤خٍ حُٞحهؼ٢، ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ٣ٌٖٔ ٬ٓكظظٚ رٟٞٞف ك٢ ٓؼَ ٍٝح٣ش 

ؿٔخٕ ً٘لخ٢ٗ )ٍؿخٍ ك٢ حُْ٘ٔ(، ٝٛٞ ٓخ ٣٘طزن أ٠٣خ  ػ٠ِ ٍٝح٣ش ؿٔخٍ ٗخؿ٢ 

ش ٤ٓٝخ٤ٓش )حُط٣َن ا٠ُ رِلخٍع( حُٔ٘ط٣ٞش ػ٠ِ ٠ٓخ٤ٖٓ ٝحهؼ٤ش رلظش، أه٬ه٤

«ٝأ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش
(941)

. 

ٓخ ٣ِحٍ حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ حُٔظؤػَ رظـي٣يحص حُٞحهؼ٤ش ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ا٣خٛخ  حبَُبً:

ٓ٘ظَ٘ح  ٝٗ٘طخ ، ٖٝٓ أرَُ حُ٘وخى حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ ط٣ٜٞذ ػ٬هش ح٧ىد رخ٤ُٔخٓش، 

حُٞحهغ »ٝػ٠ِ طلي٣ي ى٫٫ص حُؼ٬هش حَُٝحث٤ش ك٤َٜ ىٍحؽ )كِٔط٤ٖ( ك٢ ًظخر٤ٚ 

                                                                 
)الرياض( ػ « قوافل»في مجمة « انفتاح الرواية يحقق رؤية إنسانية واسعة»أنظر: الحميداف، إبراىيـ الناصر:  .338

 .51ـ ػ ص1997ىػ ػ 1417ػ العدد الثامف ػ عدد خاص عف الرواية المحمية شواؿ  4ػ المجمد  4السنة 
 .34ػ ص 1993ػ إبريل  92العدد « أدب ونقد»في مجمة « إعادة بناء الذاكرة الزمف اآلخر:»المقاني، صالح:  .339
« بيادر»في مجمة « رؤية مختمفة لروايات جماؿ ناجي: خيط دقيق بيف الواقعي والمتخيل»عبد الخالق، غساف:  .341

 .72ػ ص 1992ػ  9ػ العدد  3)تونس( السنة 
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ى٫٫ص حُؼ٬هش »(، 6898ٝ« )ٍ: ٓٔخٛٔش ك٢ ػ٬هخص ح٧ىد ٝح٤ُٔخٓشٝحُٔؼخ

 (.6882« )حَُٝحث٤ش

٣ؼ٤يٗخ ك٤َٜ ىٍحؽ ا٠ُ أؿٞحء حُٔؼخٍى حُ٘وي٣ش كٍٞ ح٧ىد ٝح٤ُٔخٓش 

ٝح٧ىد ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ، ٢ٛٝ ٓؼخٍى حٓظـَهض ؿٜيح  ١ٝخهخص ٗوي٣ش ٝكزَح  ٓي٣يح  

(، ا٠ُ 6894« )ك٢ ٣ٍٞٓش ح٧ىد ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ»ػ٠ِ ٍٝم ًؼ٤َ ٌٓ٘ ًظخد 

(، ا٠ُ ٓجخص حُٔوخ٫ص ٝح٧رلخع ك٢ 689« )  ٓؼخٍى ػوخك٤ش ك٢ ٣ٍٞٓش»

حُي٣ٍٝخص حُؼَر٤ش، ٝػَ٘حص حُٔلخَٟحص ٝحُ٘يٝحص كٍٞ ح٧ىد ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ 

ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ٝٓخ ُُض أًًَ ٓ٘خًٍظ٢ ك٢ حُ٘يٝس ح٣ُٞ٘ٔش حُظ٢ ػويٛخ 

، ٝهي ػوزض ك٤ٜخ ػ٠ِ ٓلخَٟس 6898 كَع ح٬ًُه٤ش ٫طلخى حٌُظخد حُؼَد ػخّ

آٌٗحى، ًٝ٘ض أٟٝلض ك٢ طؼو٤ز٢ « ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝحُ٘وي ح٧ىر٢»حٗطٕٞ ٓوي٢ٓ 

حػظٔخى حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ػ٠ِ ح٧ٓخ٤ُذ حُٜٔ٘ـ٤ش حُٔٔظويٓش ك٢ كوَ 

حُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓؼَ طل٤َِ ح٠ُٕٔٔٞ، أٝ طل٤َِ حُيٍٝ، أٝ ىٍحٓش حُلخُش أٝ 

٤ُٓٞٔٞٓظ١َ، أٝ ح٩ٓوخ٤١ش، ٢ٛٝ ًِٜخ ٓ٘خٛؾ حؿظٔخػ٤ش ط٘لغ ك٢ طؼ٤٠ي حُو٤خّ ح

حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، ٌُٜٝ٘خ ؿخُزخ  ٓخ طٞهؼٚ ك٢ اؿَحء هطخد آهَ 

حؿظٔخػ٢ أٝ ا٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٣وظِق حهظ٬كخ  ر٤٘خ  ػٖ حُوطخد ح٧ىر٢. ٝٓخ ٖٓ ٣ٍذ ك٢ 

هي إٔ ٣ٌ٘لٚ، ٣ٝظؼخَٓ ٓؼٚ إٔ ػٔش رؼيح  ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ  ُِ٘ٚ ح٧ىر٢، ٝػ٠ِ حُ٘خ

رٔوظِق حُٔ٘خٛؾ ح٧هَٟ ٓٔظل٤يح  ٖٓ ٓوظِق حُؼِّٞ ح٧هَٟ حُٔٔخػيس، ٌُٝ٘ٚ 

ك٤ٖ ٣ظٌخَٓ ٓغ ٓ٘خَٛ أهَٟ ٣ٌٕٞ أهيٍ ٝأٗلغ ػ٠ِ ً٘ق حُوطخد ح٧ىر٢، ٫ٝ 

٤ٓٔخ رؼيٙ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢
(946)

. 

ٍ: ٓٔخٛٔخص ك٢ ػ٬هخص ح٧ىد ٝح٤ُٔخٓش»إ ًظخد ىٍحؽ  « حُٞحهغ ٝحُٔؼخ

َى ٟٖٔ طِي ح٧ؿٞحء حُ٘وي٣ش حُظ٢ ىٛٔظٜخ حُٔظـ٤َحص، ٝٛخٍص ٝحهؼخ  ؿي٣يح  ٣ظل

كْٔ ًؼ٤َح  ٖٓ حُٔو٫ٞص حُل٣ٌَش ٝحُ٘ظ٣َش ًٔؼَ أرلخع حٌُظخد: حُٞحهؼ٤ش 

ٝحُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش: طويّ أّ طَحؿغ؟ ـ هٍٞ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝهٍٞ حُٞحهغ: اٟخءس 

٣ْ ٝحُـي٣ي: ُوخء أّ كَحم؟ ٝهي ًخٕ ٗظ٣َش ـ ٗوي حُٞحهؼ٤ش: طويّ أّ طَحؿغ؟ ـ حُوي

ىٍحؽ ٓلوخ  ٝى٣ٔوَح٤١خ ، ٍٝك٤ذ حُظل٤ٌَ ٝػَ حُؼوخكش ًؼخىطٚ ك٢ طوي٣ٔٚ ٌُِظخد: 

ٌٛٙ حُيٍحٓش أٝ حُيٍحٓخص ٫ طويّ ؿٞحرخ  ػ٠ِ ٢ٗء، ك٢ٜ ططَف ح٧ٓجِش أ٫ٝ . »

ٓغ ٝاًح ًخٕ حُلَى ٣ٜٞؽ ٓئحُٚ، أك٤خٗخ ، كبٕ حُلَى ٫ ٣ـي ح٩ؿخرش ا٫ ك٢ كٞحٍٙ 

                                                                 
ػ ونشرت  3ػ ص 5/11/1992ػ تاريخ  336مشق( العدد )د« األسبوع األدبي»نشرت مقالة انطوف مقدسي في  .341

 .3ػ ص 12/11/1992ػ تاريخ  337مقالة عبد هللا أبو ىيف تعقيبا  عمييا في العدد التالي 
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آه٣َٖ. ٝك٢ ُٖٓ ٫ ٣َكذ رخُلٞحٍ طظَ ح٧ٓجِش ِٜٓٝٓش، ٧ٕ اٗظخؽ ح٩ٗٔخٕ 

«حُٔلخٍٝ ٣ظـخُٝ ٗـٕٞ حُوِْ ٝح٧ى٣ذ
(942)

. 

أًَٔ ٓلخُٝش ٗوي٣ش ُظـي٣ي حُ٘وي « ى٫٫ص حُؼ٬هش حَُٝحث٤ش»٣ٝؼي ًظخرٚ 

حُٞحهؼ٢ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص ػ٤ِٔش ٓٞحًزش ُِظل٫ٞص حُظ٢ ١خُض حُ٘ظ٣َش 

٤ش ٝحُ٘وي ك٢ حُلٌَ حُٔخ٢ًٍٔ، ًٔخ ػ٘ي ًُٞخطٖ ٝرخهظ٤ٖ، ٝح٧ْٛ، إٔ ىٍحؽ ح٧ىر

حػظَف رو٤ٜٛٞش حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ٝرؤ٤ٔٛش ٗظ٣َش أىر٤ش ٝٗوي٣ش ػَر٤ش طٔظٞػذ 

 ٌٛٙ حُؼوخكش حُؼ٣َوش ٝحُل٤ش ٝحُٔزيػش:

ٝحٌُظخد، ٝإ ًخٕ ٣يٍٝ كٍٞ حَُٝح٣ش، كبٗٚ ٣ظ٠ٖٔ ٓخ ٣ل٤ٞ ػٖ أٓجِظٜخ. »

ـِء ح٧ٍٝ ٓ٘ٚ، ٖٓ ٓؼ٠٘ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، ٖٝٓ أٓجِش ٣لَٟٜخ ٣وظَد، ك٢ حُ

ط٤ِٔ حُِٖٓ حُظخ٣ٍو٢ ٌُٜٙ حَُٝح٣ش. كوي حػظزَ ًُٞخطٖ إٔ حَُٝح٣ش ٢ٛ حُـْ٘ 

ح٧ىر٢ حُزَؿٞح١ُ رخٓظ٤خُ، ٝأهخّ ػ٬هش، ٫ ٣ؼُٞٛخ حُؤَ، ر٤ٖ ظخَٛس أىر٤ش 

. كخَُٝح٣ش ٫ ١ٝزوش حؿظٔخػ٤ش، كلخَٛ حُظخَٛس رَٔؿغ ٓؼ٤خ١ٍ طظـخُٝٙ ًؼ٤َح  

طَطز٢ رطزوش ط٘ـِ طل٫ٞص حؿظٔخػ٤ش طٔٔق رظٍٜٞ حَُٝح٣ش، رَ رظل٫ٞص 

حؿظٔخػ٤ش ٟٓٞٞػ٤ش طظـخُٝ حَُٔؿغ حُطزو٢ حُٞك٤ي. ُٝؼَ رخهظ٤ٖ هي هيّ ٓيحهِش 

، ػ٘يٓخ ٍر٢ ر٤ٖ ظٍٜٞ حَُٝح٣ش ٝحٌٗٔخٍ حُِـخص ٍٝكخٛشٗظ٣َش أًؼَ حطٔخػخ  

ٔ٘ق ٗظ٣َظٚ رؼٞ حُؼٔق ٝح٫هظِحٍ، ٧ٗٚ ، ٫ طٍكخٛظٚحُٔل٤ِش حُٔـِوش، ؿ٤َ إٔ 

هزَ ر٤ٌٗٞش ٓـَىس، ٫ ط٤ِٔ حُِـش حٌَُٔ٘ٔس ٖٓ ُـش أهَٟ، طلَٔ ػ٬ثْ ح٫ٗظٜخٍ. 

ٝػ٠ِ ٌٛح، كبٕ ٗظ٣َش ًُٞخطٖ، ًٔخ طِي حُظ٢ ٟٝؼٜخ رخهظ٤ٖ، ٫ طٌل٢ ُيٍحٓش 

ٍٝح٣ش ػَر٤ش طٌٞٗض، ٝطظٌٕٞ، ك٢ كوَ طخ٣ٍو٢ ٓظ٤ِٔ، ٣ظْٔ رخُظؼَف ػ٠ِ 

«ح٧ٍٝٝر٢ ٍٝك٠ٚ ك٢ إٓح٫ؿظ٤خف 
(949)

. 

ٜٗخىس ػٖ ح٤ُٔخٓش ك٢ ح٧ىد، أٝ »ٝكَٔ ًظخد ىٍحؽ ٗزَس ٗـٖ ٓٞؿؼش: 

ػٖ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ، ريص ٓؼ٤يس ٣ٞٓخ ، كلِٔض روِن أىد ٤ٓٝخٓش ؿي٣ي٣ٖ طٔخٓخ ، 

«ٝحُـي٣ي حُ٘خَٓ ٫ ٝؿٞى ُٚ ك٢ حُظخ٣ٍن
(944)

. 

ٖ ٗظ٣َش ٝهي ػخى ىٍحؽ ا٠ُ حٛظٔخٓٚ رو٤ٜٛٞش حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش رخكؼخ  ػ

ٟٝغ »َُِٝح٣ش ػزَ حٗظـخُٚ ػ٠ِ طخ٣ٍن حٌُظخرش حَُٝحث٤ش حُؼَر٤ش، ًٔخ ك٢ رلؼٚ 

(، ٣ٝزي١ ك٤ٚ ط٘خإٓٚ ٖٓ 6889« )حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ك٢ كوَ ػوخك٢ ؿ٤َ ٍٝحث٢

 ططٍٞ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ك٢ كوَ ٓـِن، ٍرٔخ رظؤػ٤َ ٓوخ٣ٔظٚ ُِظو٤ِي حُـَر٢:

                                                                 
ػ  1989ػ دار الفكر الجديد ػ بيروت « الواقع والمثاؿ: مساىمة في عالقات األدب والسياسة»دراج، فيصل:  .342

 .16ص
 .5ػ ص 1992ػ دار كنعاف ػ دمشق « لعالقة الروائيةدالالت ا»دراج، فيصل:  .343
 .6المصدر نفسو ص .344



 ـ 198ـ  

ء ٗظ٣َش َُِٝح٣ش حُؼَر٤ش، إ ًخٗض ٫ ط٘ل٢ حُٔويٓخص حُٔخروش آٌخ٤ٗش ر٘خ»

حُـَر٤ش ػ٠ِ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش. « ٗظ٣َخص حَُٝح٣ش»ط٘ل٢ آٌخ٤ٗش حُظطز٤ن ح٢ُ٥ ُـ 

كٌٜٙ حُ٘ظ٣َخص طويّ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحى حُ٘ظ٣َش حُظ٢ ط٢٠ء طخ٣ٍن حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش. 

ؿ٤َ إٔ ٌٛح حُظخ٣ٍن، ك٢ أٌٗخُٚ حُٔوظِلش، ٣ظَ حَُٔؿغ ح٧ٓخ٢ٓ ح١ٌُ ٣ٔٔق 

ٗظ٣َش « ٗظ٣َش حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»ظؤَٓ ٗظ١َ ُٟٞغ ٌٛٙ حَُٝح٣ش، ًٔخ ُٞ ًخٗض ر

ٍٛخ ك٢ كوَ ٣زيٝ هي ًَٔ  ّٞ ك٢ طؤ٣ٍوٜخ حُوخٙ، ح١ٌُ ٌِٜٗخ ك٢ كوَ ٓـِن، ١ٝ

«حٗـ٬هٚ، ػْ ٍىّٛخ ٖٓ ؿي٣ي ا٠ُ كوَ ٓـِن، ٫ طؤطِق ٓؼٚ
(941)

. 

٫ٝ ٤ٓٔخ  ٝحُٔوخ٣ٔش ػ٘ي ىٍحؽ َٓٛٞٗش رظوخ٤ُي حُ٘ظ٣َش حَُٝحث٤ش حُـَر٤ش،

ًُٞخطٖ، ٝك٢ أػ٘خء ًُي ؿٌحًحص ٖٓ رخهظ٤ٖ ٝطٞىٍٝف ٝٓخ١َٗ ٝا٣خٕ ٝح١ 

 ٣ٌُُٝٞٞك٢ٌٔ ػ٠ِ طزخ٣ٖ ٓ٘خٛـْٜ حُ٘وي٣ش.

حطٔؼض ٓٔخكش حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ٌٓ٘  حبنخبً:

ٓ٘ظٜق حُؼٔخ٤٘٤ٗخص، كؤهزَ ػ٠ِ ٓٔخٍٓظٚ ٗوخى ًؼ٤َٕٝ، ًٔخ ػ٘ي ػزي حَُُحم ػ٤ي 

٣ٍش( ٝدمحم رَحىس )حُٔـَد( ٝك٣َخٍ ؿز١ٍٞ ؿٍِٝ )حُؼَحم( ٝدمحم ؿٔخٍ )ٓٞ

رخٍٝص )٣ٍٞٓش( ٬ٛٝف حُي٣ٖ رٞؿخٙ )طْٞٗ(، ٝػٔش ٗوخى ْٜٓ٘ ػيُٞح ك٢ 

ٓ٘خٛـْٜ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ػزي حَُُحم ػ٤ي ح١ٌُ ٟٝغ ػيس ًظذ ٓؼَ ًظخرٚ 

ْ ٣ًَُخ طخَٓ ػخُ»حُٔ٘ظَى ٓغ دمحم ًخَٓ حُوط٤ذ ػٖ ك٘خ ٤ٓ٘ٚ، ٝهي أَٗٗخ ا٤ُٚ، ٝ

ك٢ »(، 6898ٝ« )حُو٢ٜٜ: ٝكيس حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُل٤٘ش ك٢ طِٔهٜخ حُٔطِن

(. ٝهي أػِٖ ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ حُؼخ٢ٗ أٗٚ 6899« )٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حُ٘ٚ حَُٝحث٢

٣٘يد ٗلٔٚ ُٟٞغ ٓوخٍرش ػ٤ِٔش ٜٓ٘ـ٤ش ٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش حُوطخد حَُٝحث٢ ك٢ 

ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٓظلخىطٚ 

ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٝحُز٣ٞ٤٘ش ٝػِْ حَُٔى، كبٗٚ ٣٘ظويٛخ، ػ٠ِ ٣َ١وش ٗوخى ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش، اً 

َٓػخٕ ٓخ ٣ظ٠ٗ٬ ُي٣ٜخ حُلَم ر٤ٖ حُ٘ٚ حُِـ١ٞ ٝحُ٘ٚ ح٧ىر٢، ػزَ حُزلغ »

حُظطز٤و٢، ك٤ظلٍٞ حُ٘ٚ ا٠ُ ًظِش ٓـِوش ٖٓ ح٩ٗخٍحص ٝحٌُِٔخص، ػ٘يٓخ طوظٍِ 

ٛٞ ؿٔخع طلون حُِـ١ٞ ك٢ ح٢ٓ٬ٌُ، ا٠ُ ٓـَى ٗٚ ُـ١ٞ،  حُ٘ٚ ح٧ىر٢، ح١ٌُ

رؼي إٔ ططَى ح٬ٌُّ ٖٓ ٓخكش حُ٘ٚ رخػظزخٍ ح٬ٌُّ طـ٤ٔيح  ُِـش ك٢ حُل٤خس 

ٝحُٔـظٔغ، ٝح١ٌُ ٫ ٣ٌٖٔ ُِ٘ٚ ح٧ىر٢ إٔ ٣ؼِٖ أىر٤ظٚ ىٕٝ ط٘خٓؾ حُِـش ٤ٓ٬ًخ  

«ك٢ ػ٬هخطٚ
(941)

. 
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ز٤و٤ش طٔؼ٠ ُِؼؼٍٞ ػ٠ِ ٓلخُٝش ٜٓ٘ـ٤ش طط»ػْ ٍأٟ ػ٤ي إٔ ىٍحٓخص ًظخرٚ 

حٌَُ٘ ك٢ ح٠ُٕٔٔٞ، ٝح٠ُٕٔٔٞ ك٢ حٌَُ٘، ػزَ ٝكيطٜٔخ ك٢ طلخػِٜٔخ حُـي٢ُ، 

رخػظزخٍ إٔ حُ٘ٚ ح٩ريحػ٢ ٫ ٣ٔؼَ ر٤٘ش ٓليىس ُِؼخُْ كلٔذ، رَ ٍٝإ٣ش ٝٓٞهق 

«حُٔزيع ٗلٔٚ، ٖٓ أؿَ اػخىس ح٫ػظزخٍ ُِ٘ٚ ٝٓ٘ظـٚ
(949)

. 

 ٣ًٌَ َٓؿؼ٤ظٚ، ٝػزؼخ  ٗزلغٖٝٓ ح٬ُٔكع، إٔ ػ٤ي ٫ ٣ٟٞق ٜٓ٘ـ٤ظٚ، ٫ٝ 

« حُِـ٘ش ر٤ٖ حُٞحهغ ٝطي٤َٓ حُٔـخُ»ػٖ اٗخٍس ُٜٔيٍ أٝ َٓؿغ، ًٔخ ك٢ ىٍحٓظٚ 

ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ٌٝٛٙ ٢ٛ ٣َ١وظٚ ك٢ ؿخُز٤ش ًظخرخطٚ، ٜٝٓ٘خ طؼو٤زٚ حُٔطٍٞ 

حُزلغ ػٖ أكن: حطـخٛخص ك٢ »ػ٠ِ رلغ دمحم ح٢ُٔ٘ٔ ه٘ي٣َ )َٜٓ( حُٔؼٕ٘ٞ 

(، كٟٞغ أًؼَ ٖٓ ػ٬ػ٤ٖ ٛللش ىٕٝ إٔ 6884« )خَٛسحَُٝح٣ش ح٣ٌُٞظ٤ش حُٔؼ

٤٘٣َ ا٠ُ ٜٓ٘ـٚ َٝٓؿؼ٤ظٚ، ر٤٘ٔخ ٣ظلخٝص ٗويٙ ك٢ ك٠ٖ حُٞحهؼ٤ش ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ 

ٖٓ ؿٜش، ٝط٬ٌ٘ص حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ػزَ حٓظلخىطٚ ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٖٓ ؿٜش 

:ٚ  أهَٟ، ًٔخ ك٢ هُٞ

كيس ٖٓ ٝكيحص حَُٔى ٫ كخُٞكيس حُظ٣ُٞؼ٤ش طلون ػ٬هخص ط٤ًَز٤ش، ك٬ ٝ»

ط٠ْ٘ ك٢ ٝكيس أًزَ، ٝػزَ ٌٛح حُو٢ حُظَح٢ًٔ ٣ظٌَ٘ ك٠خء حُ٘ٚ، ػ٠ِ أًٍخٕ 

ِٛزش ٫ طزٜظٜخ ح٩ٗخٍحص ح٩ٗ٘خث٤ش، ٫ٝ حُظٔل٬ص حُز٤خ٤ٗش، ٫ٝ ح٠ُـ٤ؾ حُز٬ؿ٢، 

٫ٝ ط٣ٜٞٔخص ك٤ِٔش، كخُلِْ ٫ رخُلَحؽ، ٝحُلخٗظخ٣ُخ ٤ُٔض أٝٛخٓخ  طٌيّ ٝطل٘ي، رَ 

«٬م ٣زيع ٣ٝ٘ظؾ٢ٛ ه٤خٍ ه
(949)

. 

ًٝخٗض ٓٔخٛٔش ك٤ٔي ُلٔيح٢ٗ حُظ٘ظ٣َ٤ش ٝحُظطز٤و٤ش ح٧رَُ ك٢ ٤ٓيحٜٗخ ك٢ 

حُ٘وي حَُٝحث٢ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ ٖٓ ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ »ًظخرٚ ح١ٌُ طٞهل٘خ ػ٘يٙ ٖٓ هزَ 

(، اً ػخُؾ ك٢ حُؤْ ح٧ٍٝ 6881« )حَُٝح٣ش ا٠ُ ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حُ٘ٚ حَُٝحث٢

ش ٝحَُٝح٣ش ًخى٣ُٞٞؿ٤خ، ٝح٩ى٣ُٞٞؿ٤خ ك٢ حَُٝح٣ش حُ٘ظ١َ ح٩ى٣ُٞٞؿ٢ ك٢ حَُٝح٣

ر٤ٖ ؿُٞيٓخٕ ٝرخهظ٤ٖ، ٝحُ٘وي حَُٝحث٢ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝأُٛٞٚ هخٍؽ حُؼخُْ حُؼَر٢، 

٫ٝ ٤ٓٔخ ىٍٝ رخهظ٤ٖ ٝر٤٤َ ٣ُٔخ ك٢ ر٘خء ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حُ٘ٚ حَُٝحث٢، ٣ٝٔؼَ ٌٛح 

 ٚ: حُيٍٝ حٗط٬هش ٗخٓؼش ػٖ حُ٘وي حُٞحهؼ٢ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، ًٔخ ك٢ هُٞ

ٓخ ٤ٔ٣ِ ر٤٤َ ٣ُٔخ إً ػٖ رخهظ٤ٖ ٤ُْ ٛٞ اىٓخؽ حَُٝح٣ش ٟٖٔ حُٟٞؼ٤ش »

ح٤ُُٓٞٔٞٔخ٤ٗش )ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش( ـ كٌٜٙ حُ٘وطش ٗؼؼَ ػ٤ِٜخ ك٢ ٓلّٜٞ حُلٞح٣ٍش ػ٘ي 

رخهظ٤ٖ ـ ٌُٖٝ ٛٞ طلي٣ي ٓؼ٘خٛخ، ٝىٍٝٛخ ىحهَ ٗٔوٜخ ح٤ُُٓٞٔٞٔخ٢ٗ ٌٛح، أ١ 

ح٣ش رخػظزخٍٛخ هطخرخ  كَى٣خ  ٓٔخٛٔخ  ك٢ طلي٣ي حُيٍٝ ح٩ى٣ُٞٞؿ٢ ح١ٌُ طوّٞ رٚ حَُٝ

                                                                 
 .6المصدر نفسو ص .347
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حُلٞحٍ ح٩ى٣ُٞٞؿ٢، ٝأٗٚ ٓٞهق ٓليى ٖٓ حُٞحهغ. ٌٝٛح حُـخٗذ ٣ؼط٢ 

٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤خ حُ٘ٚ ػ٘ي ٣ُٔخ ١خرؼخ  ؿي٤ُخ  ٣ظ٤ِٔ رٌَ٘ ٝحٟق ػٖ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤خ 

«ح٤ُٜ٘ش حُظ٢ طوٍٞ رل٤خى حٌُخطذ، ًٔخ ٗـيٛخ ػ٘ي رخهظ٤ٖ أٝ ٣ًَٔظ٤لخ
(948)

. 

حُؼخ٤ٗش حُٜٔٔش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ُيٟ ٬ٛف حُي٣ٖ رٞؿخٙ  ًٝخٗض حُٔٔخٛٔش

« ك٢ حُٞحهؼ٤ش حَُٝحث٤ش: ح٢ُ٘ء ر٤ٖ حُـَٞٛ ٝحُؼَٝ»)طْٞٗ( ك٢ ًظزٚ 

(، 6889« )ك٢ حُٞحهؼ٤ش حَُٝحث٤ش: ح٢ُ٘ء ر٤ٖ حُٞظ٤لش ٝحَُِٓ»(، 6889ٝ)

 (.6884« )ٓوخُش ك٢ حَُٝحث٤ش»ٝ

ؼِٔخ ٣ٔؼٖ ك٢ طل٤ِِٚ ٫ طظَٜ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ ك٢ ٗوي ٬ٛف حُي٣ٖ رٞؿخٙ، ٓ

حَُٔى١ حُٔٔظل٤ي ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ػ٠ِ ٗلٞ ٗي٣ي ح٩َٗحم ٝحُـخًر٤ش، ٌُُي 

طزيٝ ٗظ٤ـش ًظخرٚ ح٧ٍٝ ٓو٘ؼش ًٔخ طـِٞٛخ حُٔيٝٗش حُٔؼظٔيس ٢ٛٝ ٍٝح٣خص َُٝحث٤٤ٖ 

ػَد ْٛ ػ٢ِ حُيٝػخؿ٢ ٝٗـ٤ذ ٓللٞظ ٝك٘خ ٤ٓ٘ش ٝحُط٤ذ ٛخُق ٝٛز١َ 

ظَح  ٍَُٔٝٙ رَٔكِش حُٔوخٝ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ آٗلخ ، كخ٩ٗٔخٕ حُؼَر٢، ٗ»٠ٓٞٓ: 

أٟل٠ أًؼَ ٖٓ أ١ ُٖٓ ٠٠ٓ ك٢ كخؿش ا٠ُ أٝػخٕ كَى٣ش ٝؿٔخػ٤ش طٔ٘يٙ 

ٝط٘ؼَٙ رخ٧ٖٓ. ٌُٖ طلٍٞ ح٢ُ٘ء ا٠ُ ٝػٖ ريح ِٓحٓ٘خ  ُؼ٤ِٔش أهَٟ طظـٔي ك٢ 

طلٍٞ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ٓظزٞع ا٠ُ طخرغ، كزيص ػ٘خَٛ حٌُٕٞ حَُٝحث٢ ٓظيحهِش، ٝك٢ 

«خىٍ ىحثْ ُِٞظخثقكخُش طز
(911)

. 

ٝٓط٢ ر٤ٖ حُليع »ٝأكٜق رٞؿخٙ ك٢ ًظخرٚ حُؼخ٢ٗ ػٖ ٓز٤ِٚ حُ٘وي١، ٝٛٞ 

«حُل٢٘ ٝحَُٝحث٢ حَُٜف ٝحُليع حُي٢ُ٫ حُظؤ٢ِ٣ٝ ١ً حُزؼي حُـٔخ٢ُ
(916)

، ٝؿؼَ 

ٌٛح ح٩كٜخف أًؼَ ٟٝٞكخ  ك٢ ًظخرٚ حُؼخُغ، ٝٛٞ ٓـٔٞػش ٓوخ٫ص ك٢ حُ٘وي 

 :ٚ ٝحث٤ش ٗٚ ٣ِػْ ُ٘لٔٚ ُِٓ٘ش ٝٓط٠ ر٤ٖ حُؼ٢ِٔ ٓوخُش ك٢ حَُ»حَُٝحث٢، روُٞ

ح٧ًخى٢ٔ٣ ٝح٧ىر٢ حَُٜف.. ُيٕ ك٠خء ٤٣َٔ حُظٞحظق ر٤ٖ ٍٛخٗش حُٔٔظوَ 

«ٝكًَش حُٔظوِن حُٔوزَ ػ٠ِ طـ٤٤َ اٛخرٚ ٝاٍرخى كيٝىٙ حُـخٓؼش حُٔخٗؼش
(912)

. 

هي أٗ٘جض ك٢ أُٓ٘ش ٓظزخػيس، ٌُٜ٘خ حطوٌص »٤٠٣ٝق رٞؿخٙ إٔ ٌٛٙ حُلٍٜٞ 

أٝكي ٓؼَّ أؿ٠ِ ٓوٜي٣خطٜخ: أ٫ ٝٛٞ حُزلغ ك٤ٔخ رٚ ٣ٌٕٞ حُ٘ٚ ُٜخ ٓلٍٞح  
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حَُٝحث٢ ٜٗخ  ٍٝحث٤خ  ك٢ ٗئ١ ػٖ حُٔ٘خٛؾ ٝحُ٘ظ٣َخص حُٔـَهش ك٢ حُظـ٣َي ك٤٘خ ، 

ٝك٢ ٓٔخؿِش ػ٣َش ُٜخ ك٤٘خ  آهَ. كزيح كوخ  ٝٓطخ  ر٤ٖ حُؼ٢ِٔ ٝح٧ىر٢ ُيٟ ًُي 

ػ٣َخ  ػ٘ي ؿ٤َ حَُٝحى  حُل٤ِ ح١ٌُ ًخٕ رٚ ح٧ىد حُؼَر٢ ك٤خ  ٣َ١لخ  ٍحثوخ  

«ح٧ٝحثَ
(919)

. 

إ حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ٣ظَٓن ك٢ ر٤٘خٕ حُ٘وي 

حَُٝحث٢ ٝحُو٢ٜٜ، ك٢ ٓٔخٍٓخص ٗوخى رخ٣ٍُٖ ٓؼَ دمحم رَحىس ٝك٣َخٍ ؿز١ٍٞ 

« رخد حُٔخكش: ٓٔخءُش ح٫ٗظلخٟش ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ»ؿٍِٝ ك٢ ىٍحٓظ٤ٜٔخ 

(6886)
(914)

ٚ: ُط٤لش ح٣ُِخص ًٗٔٞؿخ   ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش»، ٝ (6889« )ر٤٘ش حُو
(911)

. 

٫ٝ ٗـلَ ٛ٘خ ػٖ أ٤ٔٛش حُـٜي ح١ٌُ رٌُٚ كو١َ ٛخُق ك٢ طَؿٔش رؼٞ 

حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ط٢٠ء حُٜٔ٘ؾ ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ حُ٘وي، ٢ٛٝ ًظخد ط١َ٤ ح٣ـِظٕٞ 

ٝٛيٍ ٟٖٔ ٍٓ٘٘ٞحص حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص « حُ٘وي ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش»

ـ ٝحٌُظخد ح١ٌُ ْٟ ٓـٔٞػش كٞحٍحص ٓغ ٫ٍٕٝ رخٍص،  6882ٝحَُ٘٘ ـ ر٤َٝص 

 ٝرٍٞ ى١ ٓخٕ، ٝؿخى ى٣ٍيح، ٍٝٗٞػَٝد كَح١، ٝحىٝحٍى ٓؼ٤ي، ٝؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ،

(، ٝٛيٍ ٟٖٔ ٍٓ٘٘ٞحص حُٔئٓٔش 6884« )حُ٘وي ٝحُٔـظٔغ»ٝط١َ٤ ح٣ـِظٕٞ 

 ٗلٜٔخ.

ٖٓ حُٞحٟق، إٔ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظؤػَس رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ؿيص 

ؼق ه٤خٓخ  ا٠ُ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظؤػَس رخُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼيٛخ، ًٔخ ٬٘ٓكع ح٧ٟ

 ك٢ طو٢ٜ حُٔٔخٍٓخص حُ٘وي٣ش حٌُؼ٤َس ٌُٜٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس.
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 حُلَٜ حَُحرغ

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظِٜش رخُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ 

 رؼيٛخ
ز٤َح  ك٢ حٗظَ٘ص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظِٜش رخُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼيٛخ حٗظ٘خٍح  ً

حُؼٔخ٤٘٤ٗخص، ًٝخٗض ٬١ثؼٜخ حُز٣ٞ٤٘ش ٓ٘ظٍٞس ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ 

حُز٣ٞ٤٘ش: كِٔلش »ٓلخَٛس حُ٘وي حُٞحهؼ٢ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، اً طَؿْ ًظخد ؿخٍٝى١ 

 De La Methode Structurale A La Phillosophie De La Mort DEٓٞص ح٩ٗٔخٕ 

L’Homme( »6818 ٓؼِٔخ َٗ٘ص 6898ش ػخّ ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ ،)

)ر٤َٝص( أًؼَ ٖٓ ٓوخُش طي٣ٖ حُز٣ٞ٤٘ش ٝٓؼ٬٤طٜخ، ٝٓخ طٔلٍٞ كٍٞ « حُط٣َن»

حُٔٞك٤٤ظ٤ش، أٝ « ه٠خ٣خ أىر٤ش»حُل٤َٔٗش، ٓظَؿٔش ػٖ ٓـِش « ط٤َ ًَ»ؿٔخػش 

ٓئُلش ػ٠ِ حٓظل٤خء، حٛطلخكخ  هِق ٓظخ٣ٍْ حُ٘وي حُٞحهؼ٢ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، ٫ٝ 

ػ٠ِ ًُي، ك٢ٜ ًؼ٤َس، ك٤ِْ ًُي ٜٓٔخ  ح٥ٕ، ٧ٕ ١خثَ ٖٓ ا٣َحى حُ٘ٞحٛي 

حُٔظـ٤َحص ىٛٔض حٌُؼ٣َ٤ٖ، ًٔخ أِٓل٘خ، ًٝٔخ ٟٓ٘ٞق ًُي ٫كوخ  أ٠٣خ ، ٧ٕٝ 

حٌُؼ٣َ٤ٖ ٖٓ ىػخس حُ٘وي حُٞحهؼ٢ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ريُٞح أىٝحطْٜ ٝٓ٘خٛـْٜ، أٝ كخُٝٞح 

ؼ٤ٖ رٌٜٙ ط٤٤ٌلٜخ ُٔوظ٤٠خص ٌٛٙ حُٔظـ٤َحص، ٓؼِٔخ أهٌ ؿخُز٤ش حُ٘وخى ٝحُزخك

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٓ٘٘ـ٤ِٖ ػ٠ِ ٤ٛخؿش ٜٓ٘ـ٤ش، ػ٠ِ طلخٝص ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘، حٍطزخًخ  

أٝ حٗزٜخٍح ، ٝٛٞ ح٧ًؼَ، ٍٝٛخٗش ٝط٤ًَزخ  ؿي٣يح ، ْٝٛ ح٧هَ، ٌٝٛح ػخثي ُِٔٞهق 

ٖٓ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ حُلٌَ ح٧ىر٢ حُظ٢ طزيٝ ٓظطَكش ٝٓـخ٤ُش ك٢ كْٜ 

ً٘ق حُٔؼ٠٘ ح٧ىر٢، كوي أٛزل٘خ ٗوَأ ٗويح  أىر٤خ  ٣ٔظؼ٤َ حُظخَٛس ح٧ىر٤ش، ٝك٢ 

أىٝحص حُؼِّٞ ح٧هَٟ ؿ٤َ ح٩ٗٔخ٤ٗش ًخ٣َُخ٤ٟخص ٝحُٜ٘يٓش ٟٝٓٞ ًُي كظ٠ 

ؿيص ح٧رلخع حُ٘وي٣ش ٤ٓيحٗخ  ٨ٌُٗخٍ حُٜ٘ي٤ٓش ٝحَُُٓٞ ٝح٩ٗخٍحص حُظ٢ ط٘ظ٢ٔ 

٣ٞ٤ش ٝحُِٔخ٤ٗش ا٠ُ ١ز٤ؼش ؿ٤َ أىر٤ش ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ح٫طـخٛخص حُليحػ٤ش ًخُز٘

ٝحُظل٤ٌ٤ٌش، ػْ ٫ُّ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص ِٗٝع ا٠ُ حُظزخّ حُٜٔطِق رلٌْ هِوِظٚ ٝػيّ 

ح٫طلخم ػ٤ِٚ، ِٝٗٝع ا٠ُ ح٫ٓظٜخٗش رخُي٫ُش حُٔؼزَس ػٖ كٌٔش حُظـَرش ح٩ٗٔخ٤ٗش، 

ِٝٗٝع ا٠ُ هطخد ٗوز١ٞ ٣زظؼي ػٖ حُوخٍة حُؼخى١ ٤ُٔظـَم ك٢ ٓؼ٠٘ هخٙ ٛٞ 

ْ ٖٓ ه٬ٍ ح٩ُلخف ػ٠ِ كْٜ حٓظؼخ١ٍ أٝ ً٘خث٢ ُِٔؼ٠٘ أٗزٚ رخ٧َٓحٍ ٝحُط٬ٓ

ح٧ىر٢. ٫ٝ ٗي أٜٗخ ظخَٛس ػخ٤ُٔش ؿؼِض ىػخس حُظوخ٤ُي ح٧ىر٤ش ٣ظٞؿٕٔٞ ه٤لش ٖٓ 

حٗظ٘خٍ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُٜٔيىس ُِٔؼ٠٘ ح٧ىر٢. كوي حُظلض حٌُؼ٤َٕٝ ا٠ُ ٓؤُم حُلٌَ 
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ل٤ٌَ ح٧ىر٢ ٌٓ٘ أٝحثَ ح٧ىر٢ حُـي٣ي ٓغ ٓطِغ حُو٤٘٤ٔٔخص، ٫ٝكع رؼ٠ْٜ إٔ حُظ

حُو٤٘٤ٔٔخص ٣ظٜق رٜلظ٤ٖ ٓخثيط٤ٖ، أ٫ٝٛٔخ أٗٚ طو٠ِ ػٖ ُػٔٚ إٔ ٌٓخٗٚ ك٢ 

ًَِٓ حُيٍحٓخص ح٩ٗٔخ٤ٗش أٝ ه٣َزخ  ٓ٘ٚ، ٝه٘غ ك٤ٔخ ٣زيٝ ا٠ُ ٌٓخٕ ؿخٗز٢. أٓخ 

حُٜلش حُؼخ٤ٗش، ٢ٛٝ ٝػ٤وش حُِٜش رخ٠ُٝ٧ ك٢ٜ أٗٚ طٞهق ػخٓيح  ػٖ إٔ ٣ظَٜ 

ٛخٓش ػٖ حُطز٤ؼش حُز٣َ٘ش، كٜٞ ك٢ طلٔٔٚ ُؼ٬هخطٚ  رٔظَٜ ح١ٌُ ٤٠٣ق كوخثن

رلَٝع حُٔؼَكش ح٧هَٟ طلٍٞ ًحطٚ ا٠ُ ُٕٞ ٖٓ حُِؼذ، ٌٝٛٙ ٗظ٤ـش طٌخى طٌٕٞ 

٣ٍَٟٝش ُظو٤ِٚ ػٖ ُػٔٚ رؤٕ ُِٓ٘ظٚ ٢ٛ حًَُِٔ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ح٤ٗ٧خء، كل٤ٖ كوي 

ٖ ػوظٚ رًَِٔٙ ٖٓ ك٤غ ٛٞ ٓؼَكش طلٍٞ ا٠ُ َٟد، ػ٠ِ ح٧هَ، ٍأ١ حُٔ٘خ٤٠ٛ

ُٜخ، ٌٝٛح ٖٓ حُظ٤ِٔش. إ ٛخط٤ٖ حُٜلظ٤ٖ حُِظ٤ٖ ؿَٟ طٔل٤ٜٜٔخ ٖٓ هزَ ٗخهي 

ٓؼظزَ ٛٞ ؿٍٞؽ ٝح١ٖٔ، أُلؤٜخ رو٬ٛش ٫ ط٢َٟ ىػخس ٌٛٙ ح٫طـخٛخص 

حُـي٣يس حُٔظطَكش ٝحُٔـخ٤ُش، ٢ٛٝ إٔ كخؿظ٘خ حُِٔلش حُؼخؿِش ح٤ُّٞ ك٢ ٤ٓيحٕ حُلٌَ 

طويّ ُ٘خ ٤ِٓٔش أّ كخٓيس، ٝإٔ ٗظَٜ ح٧ىر٢ ٢ٛ إٔ ٜٗظْ رٔخ اًح ًخٗض حُلـؾ حُظ٢ 

حٛظٔخٓ٘خ رـيٟٝ حُزلغ ك٢ حُٔؼ٠٘ ح٧ىر٢. ُٖٝ ٣و٠٘ ًُي ٟٓٞ أُٝجي ح٣ٌُٖ 

٣ؼيٕٝ حُظل٤ٌَ ك٢ ح٧ىد ط٤ِٔش أٓخٓخ ، كْٜ ٝكيْٛ ح٣ٌُٖ طؼز٢ ٛٔظْٜ ٌٛٙ 

 حُوٞح١َ.

٣ٝئ٣ي ٌٛٙ حُٔوخٝف ٛيٍٝ أًؼَ ٖٓ ًظخد ٣ظلْٔ ٓوخ١َ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص، 

٠ ًُي، ٫ٛظٔخّ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ رٜخ، ٝحٓظؼـخُٚ ا٠ُ ٝأُلض حُ٘ظَ اُ

ظَٜص طَؿٔظٚ حُؼَر٤ش  6899« )حُلٌَ ح٧ىر٢ حُٔؼخَٛ»طَؿٔظٜخ، ٓؼَ ًظخد 

(6891ػخّ 
(911)

، ٝك٤ٚ ٗوي ٝحٓغ ٌُٜٙ ح٫طـخٛخص كظ٤ض رظؤ٤١َ ٜٓ٘ـ٢ طؤ٣ٍو٢ 

ق حُؼخٍف، ُٜخ ك٢ ٓويٓش حُٔظَؿْ دمحم ٜٓطل٠ ري١ٝ )َٜٓ(، ٝٛٞ حُ٘خهي حُل٤ٜ

(، ٝظَٜص 6894« )حُٔؼ٠٘ ح٧ىر٢ ٖٓ حُظخَٛحط٤ش ا٠ُ حُظل٤ٌ٤ٌش»ٝٓؼَ ًظخد 

(6899طَؿٔظٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش 
(919)

، ٝٛٞ أَٗٔ ٝأٝٓغ ك٢ طؼ٣َلٚ حُ٘وي١ رٌٜٙ 

ح٫طـخٛخص، ٝك٢ طؼ٣َظٜخ، روٜي حُظؼَف ا٠ُ ١ز٤ؼظٜخ حُٔظطَكش حُظ٢ طٜٖٔ 

٧ىد ٓلٜٞٓخ  ٓل٤َح  ٓـِوخ  ا٫ ػ٠ِ حُظخَٛس ح٧ىر٤ش رخْٓ ػ٤ِٔش ىٍحٓظٜخ ٓٔخ ٣ـؼَ ح

ٗوزش ٖٓ حُٔ٘ظـ٤ِٖ رٚ. ٖٝٓ حُٔل٤ي أ٠٣خ  إٔ أ٤َٗ رخىة ١ً ريء ا٠ُ إٔ ٓخ ٣ـ١َ 

ك٢ ٓخكش حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ كظ٠ ٜٗخ٣ش حُؼٔخ٤٘٤ٗخص اُحء ٌٛٙ ح٫طـخٛخص ٛٞ 

ح٣َُٔغ ؿ٤َ حُ٘خؿِ ٓ٘ٚ ا٠ُ حُظٔؼَ ٝحُٞػ٢ حٌُحط٢ ٝحُٜيٍٝ « حُظِوق»أهَد ا٠ُ 

ٓٞحهق ٓظؤِٛش، ٌٝٛح ٣زيٝ ؿ٤ِخ  ك٢ ؿٜٞى ى٣ٍٝخص ٟٝؼض ٗلٜٔخ ك٢ هيٓش  ػٖ

)ر٤َٝص( « حُلٌَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ»حُظ٣َٝؾ ٌُٜٙ ح٫طـخٛخص، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ 

                                                                 
مصطفى بدوؼ( ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ  )ترجمة: د. دمحم« الفكر األدبي المعاصر»واطسف، جورج:  .356

 .1981القاىرة 

 ػ سبقت اإلشارة إليو.« المعنى األدبي»راؼ، وليـ:  .357
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كظٔؼ٠ ا٠ُ حُظٞحُٕ « كٍٜٞ»)ر٤َٝص(. أٓخ ى٣ٍٝش « حُؼَد ٝحُلٌَ حُؼخ٢ُٔ»ٝ

غ ٓغ ػِ حُي٣ٖ ر٤ٖ حُظؤ٤َٛ ٝحُٔؼخهلش ك٢ طِو٢ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص. ٝك٢ كي٣

آٔخػ٤َ )أٍٝ ٍث٤ْ طل٣ََ ُٜخ(، ٝٛٞ ٗخهي أىر٢ ٝأٓظخً ؿخٓؼ٢ ٓؼَٝف، ٫كع 

إٔ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ٣ظؤَٛ ح٤ُّٞ ك٢ ٝػ٢ حُٔؼخهلش، كخُظٞحَٛ حُٔزخَٗ 

ٓغ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش ٝحُلٌَ ح٧ىر٢ حُؼخ٢ُٔ ػٖ ٣َ١ن حهظزخٍٛخ ك٢ 

رؼ٘خ٣ش ٝحٛظٔخّ ٝحٟل٤ٖ، ٝػ٘يٓخ « كٍٜٞ»٤َ ـ طِلظٚ حُؼ٤ِٔش ح٧ىر٤ش حُو٤ٓٞش ٓز

ٓؤُظٚ
(919)

ػٖ ٓوخ١َ ح٫ٓظـَحم حُ٘وي١ ك٢ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُٔظطَكش، ٍأٟ إٔ  

حُ٘ـَ حُ٘وي١ حُؼَر٢ ٣ظطٍٞ اؿخرش ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔوخ١َ. أؿَ، إ حٌُِٔ٘ش 

ٌٙ هخثٔش، كظ٠ ؿطض ػ٠ِ حُٔ٘خم حُ٘وي١ حُؼخّ، كوي ؿيح حُ٘خهي ح١ٌُ ٣ِظلض ػٖ ٛ

ح٫طـخٛخص ٓظـ٘زخ  أ٠٣خ ، ُٝؼَ هَحءحص ٓظٔؼ٘ش ُِ٘ظخؽ حُـخُذ ػ٠ِ حُ٘وي ح٧ىر٢، 

ًٔخ ٫كظ٘خ، طٌ٘ق ػٖ ٜٗٞس حُِلخم رخُل٘ي ٝح٫ٗـٔخٍ ك٤ٚ، كؼٔش ٗوخى ٖٓ أهطخٍ 

ػَر٤ش ٓوظِلش ١ٍٞٝح ٓٔخٍْٛ حُ٘وي١ ٝحطؤٞح اؿَحءحطْٜ حُ٘وي٣ش رخَُّٓٞ 

ظ٢ٔ ا٠ُ ١ز٤ؼش حُ٘وي، أٝ طٔؼق ك٢ ٍإ٣ش ٝح٧ٌٗخٍ ٝح٬ٌُّ ٝح٩ٗخٍحص حُظ٢ ٫ ط٘

حُٔؼ٠٘ ح٧ىر٢، ٝؿخُزخ  ٓخ ٣ٔظط٤غ ٛئ٫ء حُ٘وخى إٔ ٣ِٜٞح ا٠ُ ه٬ٛخطْٜ، ٣ٝؼ٤ّ٘ٞح 

حٓظو٬ٛخطْٜ ٖٓ حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش ك٢ ًظخرخطْٜ رٔؼٍِ ػٖ ٌٛٙ حَُّٓٞ ٝح٧ٌٗخٍ 

ح٤ٛ٧َ  ٝح٬ٌُّ ٝح٩ٗخٍحص حُظ٢ ٫ طؼ٤َ ٟٓٞ ح٧ٓق أك٤خٗخ ، ٝٓلخٍهش حُظو٤ِي ؿ٤َ

اُحء ١ز٤ؼش حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝح٧ىد، ٝاُحء ؿٜٞى حُظطٍٞ حٌُحط٢ ُِ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ 

 حُلي٣غ.

ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ، ٛ٘خى ك٘ي ًز٤َ ٖٓ حُ٘وخى ٝحُؼَد حُظ٢ ظَٜٝح ك٢ 

ّْٛ ُْٜ ٟٓٞ ططز٤ن ٌٛٙ ح٫طـخٛخص ػ٠ِ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ،  حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٫

ص ح٧ٓٔخء ٖٓ حُي٣ٍٝخص حُؼَر٤ش حُظ٢ ُٖٝ ٣ـي حَُٔء ٛؼٞرش ك٢ ا٣َحى ػَ٘ح

طلظل٢ رٌٜح حُ٘وي حُٔـَم ك٢ ٤ٗ٬ٌٗظٚ ٝططَكٚ حُٜ٘ي٢ٓ ٝح٩ٗخ١ٍ ٝحُِـ١ٞ. اْٜٗ 

٣ظوزِٕٞ حطـخٛخص ٓخ رؼي حُليحػش ٣ٝٔخٍٜٓٞٗخ رـٔخٍس ك٤ٔخ ٣ٜق ٝٓخ ٫ ٣ٜق، 

ك٤غ طللَ ٓجخص حُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش رخ٧ٌٗخٍ حُٜ٘ي٤ٓش ٝح٩كٜخءحص ٝحُـيحٍٝ 

ٝحُز٤خٗخص ؿ٤َ ح٧ىر٤ش ٝح٧ٍهخّ
(918)

. 

                                                                 
 في الرياض بالسعودية. 1991في لقاء أثناء ميرجاف الجنادرية عاـ  .358

باء والكتاب العرب بالدار البيضاء ، وكاف أقاميا االتحاد العاـ لألد«النقد واإلبداع»اذكر ىنا طرفة حدثت أثناء ندوة  .359
وكاف ثمة « قضية اإليصاؿ في القصة القصيرة العربية الحديثة»، وكنت شاركت فييا ببحث عف 1985في آذار 

معقبوف عمى البحث، والحظت أف غالبية النقاد العرب في المغرب قد تمكنت منيـ ىذه االتجاىات النقدية 
ف بمغة نقدية غريبة ناشزة إلى حّد كبير عف السياؽ النقدؼ العربي بفعل الحداثية المغالية، مما جعميـ يرطنو 

ىيمنة المثاقفة عمى التفكير األدبي التي يصير معيا الشغل النقدؼ إلى ىوس تعقب ىذه التطورات النقدية 
ف والنظرية في فرنسا عمى وجو الخصوص أو تمقفيا. كاف أحد النقاد يعقب عمى البحث، فقاؿ مستنكرا ، ولك
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٫ ٗي، إ حٌُِٔ٘ش طظؼيٟ كيٝى حُوَحءس ح٧ىر٤ش ا٠ُ ح٫ٍطٜخٕ حُٔطِن 

ُِٔؼخهلش ك٤غ ٣ٜؼذ ٓؼٜخ طؤ٤َٛ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ طَرظٚ ٝٓ٘خهٚ، 

كخُ٘ظ٤ـش ٢ٛ « حُٔؼ٠٘ ح٧ىر٢»ٟٖٝٔ طوخ٤ُيٙ حُو٤ٓٞش. أٓخ ػٖ رؼي حُ٘وي ك٢ كْٜ 

حُظٞحَٛ حُؼخّ، ٖٝٓ حُٔل٤ي إٔ أٟٝق ٤ٗجخ  ٖٓ كلٟٞ ًظخد  حٓظـ٬هٚ أًؼَ ػ٠ِ

رخُ٘ظَ ا٠ُ حٗظ٘خٍ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ « حُٔؼ٠٘ ح٧ىر٢»

حُلي٣غ. كوي ػزَّ ك٤ٚ ٓئُلٚ ػٖ ٓؼخٗخس حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ ك٢ رلؼٚ ػٖ حُٔؼ٠٘ 

ِيحٕ ٓظويٓش ًٛذ ح٧ىر٢، كخُو٤٠ش هخثٔش، ٤ُْ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ كلٔذ، رَ ك٢ ر

 حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٤ٜخ، ٣ٌٝٛذ، ٌٓحٛذ ٗظ٠، ٫ طٞحك٢ ىحثٔخ  ١ز٤ؼش ح٧ىد ٝحُ٘وي.

 :ٚ ُوي أريٟ حُ٘وي ح٧ىر٢ ىحثٔخ  »هخٍ ٓئُق حٌُظخد ر٣َٜق حُؼزخٍس ك٢ ٓويٓظ

َ ؿ٤َ ؿٍَٝح  ٣ـؼِٚ  ٌّ هيٍح  ٖٓ ح٧ُْ ُٔخ ٣وّٞ رٚ ُِٝٞؿٜش حُظ٢ ٣وٜيٛخ. ُٝؼَ ُ

َّ ٓخ ٓزوٚ. ٌُح كوي ٣ؼظوي أٗٚ ػ٠ِ ػظزش ػٜ َ ؿي٣ي ٣ِٔي ِٓٞى هخطْ أٝ هخَٛ ً

ًَّ ؿِء ٖٓ ١خهش حُ٘وي ح٧ىر٢ ُظلي٣ي ح٤ٔٛ٧ش حُظخ٣ٍو٤ش ُِظطٍٞحص حُ٘وي٣ش 

َّ٘ٝح رخُلًَظ٤ٖ  حُـي٣يس، كظَٜ ك٢ حُؼوي حُٔخ٢ٟ ؿيٍ ػ٤٘ق ر٤ٖ أُٝجي ح٣ٌُٖ ر

َ حُـٔٞٝ ، ػ٠ِ أٜٗٔخ كـَ ػَٜ ؿي٣ي Deconstruction٣ِ٣حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُظل٤ٌ٤ٌش 

 َ ٌّ ػٖ طؤ٣َٝ حُٜ٘ٞٙ ٝطل٤َٔٛخ، ٝر٤ٖ ح٣ٌُٖ ٗـزٞح حُلًَظ٤ٖ ػ٠ِ أٜٗٔخ ٛيّ ُ

ٓخ ٛٞ ه٤ْ ٝػ٤ٖٔ ك٢ ح٤ُٔخى٣ٖ حُوخٛش رخُيٍحٓخص ح٩ٗٔخ٤ٗش. ٝٓغ ًُي كخُل٣َوخٕ 

٣ٔظ٘يحٕ ا٠ُ ك٤َٟش طخ٣ٍو٤ش ٝحكيس ٢ٛ إٔ حُظطٍٞحص حُلي٣ؼش ك٢ حُ٘وي ٫ طٔض 

َ ر ًّ يػش ؿي٣يس ك٢ ح٧ِٓٞد طظَٜ ًٝؤٜٗخ طٔظٔي رِٜش ا٠ُ حُظو٤ِي حُٔخثي. ٝ

ٝؿٞىٛخ ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حُل٤َٟخص ح٧ٓخ٤ٓش، ؿي٣يس، ًٝؤٕ ٤ٓيحٕ حُٔؼَكش ٌٛح هي 

كوي أ٤ٍٟظٚ حُٔ٘ظًَش، كؼَٜٗخ ٌٛح اٗٔخ ٛٞ، َُِؿؼ٤٤ٖ ٝحُؼ٤٣ٍٖٞ، ػَٜ 

حُوَٝؽ حُـ١ٌٍ ػٖ حُٔؼظويحص حُٔخروش ػٖ حُٔؼ٠٘ ٝحُوَحءس ٝحُ٘وي ح٧ىر٢، ٫ٝريّ 

«ء إٔ ٣ؼظ٘ن حُؼٍٞس، أٝ إٔ ٣يحكغ ػٖ حُظو٤ِي حُٔخثي ٟيٛخَُِٔ
(911)

. 

 ٞ ٛ ،ٚ ُل ئ  ٓ ٤َ ٔخ ٣٘ غ،ً  ٟٞح ُٔظ ٌُظخد ح ٛيف ح ٌٕخ  ِش، ك ٌ٘ ُٔ ٟق ح ٜخى ٣ٞ ٌح ح٫ٓ٘ظ ٕا ٛ

 ٕ لن، أ ُٝح ٣و٢.  ظٍخ ٗوطخع ُح ًي ح٫ ١ٌُ ٣ئ ٝح ٣و٤ٖ  َُل ٬ ح  ً ٤ٚ ٘ي ُا ظ ١ٌُ ٣ٔ ي ك٢ ح٫ىػخء ح ٍس حُ٘ اػخ

ٍح ظطٞ ُٔئُق ك٢ طز٤ٕخ ُح ُش ح ٘ش ٓلٝخ  ٓ ؼ٬ػ٤ٖ ٝأ ح٧ٍرؼ٤ٖ ٓخىص ك٢ ُح ظ٢  ٘وي٣ش ُح ُٝح ظ٣َش  ص حُ٘

 ٖ زلغ ػ ليحػ٤ش ك٢ ُح ٘خٛؾ ُح ُٔ ٜخ ح ٤ ٘يص ُا ظ ظ٢ ٓح ًش ُح َُٔ٘ظ ٘ق ػٖ ح٤ٍٟ٧ش ح َس هي ٌط ح٧ه٤

ٜخ ك٢  ٬ٓل ٗخٛضٓ  ًش هي  َُٔ٘ظ ٌٙ ح٤ٍٟ٧ش ح ٛ ٌُٖ  ٝ ،ّ ٤ٞ ٠ ُح َحط٤ش ُا ظخٛ ٌ٘ ُح ٔؼ٠٘ ح٧ىر٢ٓ  ُح

ظ٢  َ ح٧ىر٤ش ُح َحءحص ؿ٤ ٘وي ح٧ىر٢.ِطي ح٩ؿ ـخك٢ ١ز٤ؼش ُح  ط

                                                                                                                                                               
غريماس وجينيت ال يقولوف بذلؾ، فاستغربت ىذا المستوػ مف الحوار الذؼ توضع لنا فيو مرجعية ال نقرىا، أو 

 نختمف معيا عمى أبسط تقدير.
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حٗطِوض حٌُِٔ٘ش كٍٞ حُٔؼ٠٘ حُوخٙ رخ٧ىد، ح١ٌُ ٣زيٝ ًؤٕ ُٚ ٓؼ٤٤ٖ٘، 

رظؼز٤َ حُٔئُق، ٣٘ط١ٞ ًَ ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ ٗظ٣َش ُِ٘ظخؽ ح٧ىر٢ طوظِق ػٖ ح٧هَٟ، 

ٝهي طٌٕٞ ٗو٠٤ظٜخ، ٝػ٠ِ ططز٤ن ُِ٘وي ٣وظِق ػٖ ح٥هَ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗـي أٟٝق 

ي٤ٛظ٤ٖ ٓؤُٞكظ٤ٖ ػ٘يٗخ ُِٔؼ٠٘: حُٔؼ٠٘ ػ٠ِ أٗٚ ٓؼخٍ ٌُُي ك٢ حَُٜحع ر٤ٖ ر

َٓطز٢ رخُظخ٣ٍن ٣ظلٌْ رٚ هٜي ٓؼ٤ٖ ك٢ ُلظش ٓؼ٤٘ش، ٝحُٔؼ٠٘ كو٤وش ػخرظش 

ُِ٘ٚ، طظـْٔ ك٢ ًِٔش أٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حٌُِٔخص ٣ظـخُٝ ٓؼ٘خٛخ هٜيح  ٓؼ٤٘خ ، 

َّ كَى ٣لٖٔ طِي حُِـش. ٣ٝظَٜ حَُٜحع ر٤ٖ ٛخط٤ٖ  ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣لٜٜٔخ ك٢ ر٤٘ظٜخ ً

، «ٓخ طؼ٤٘ٚ حٌُِٔش»ٝ« ٓخ أػ٤٘ٚ أٗخ»ُلٌَط٤ٖ حُٔظ٘خه٠ظ٤ٖ حُٔٞؿٞىط٤ٖ ٓؼخ ، ر٤ٖ ح

٣ٝظوٌ أٌٗخ٫  ٓظ٘ٞػش ك٢ حُ٘ظ٣َخص حُظ٢ ٜٓيص ٌُٜٙ ح٫طـخٛخص،أٝ ٍحكوظٜخ، 

ك٤ظَٜ حَُٜحع ػخىس ك٢ ٤ٛجش ١َك٢ ٗو٤ٞ، ًٔخ ك٢ حُلخػَ ٟي حُٟٔٞٞع، أٝ 

٬ٌّ ٟي حُِـش، أٝ حُِلظ٢ ٟي حُٔؼخٍ ٟي حُ٘ظخّ، أٝ ح٧ىحء ٟي حُويٍس، أٝ حُ

 حُٔؼ١ٞ٘، أٝ حُليع ٟي حُز٤٘ش.

 َ ٌُ ٤ش  ٣ِ ظٝؤ َحءحص ُح ُو ْ ح ٍ كـ ْ كٞ ّ هي٣ ظزخ ٔش ُح ٜي، كؼ ُو ٝح ة  ُوٍخ ٍ ح ٍ كٞ ُش طٝي ٔؤ ُٔ ٕا ح

ٜي  ٞ ه ٛ َ َحءس، ٛ ُو ٜي ك٢ ح ُو طش ح ـُخ  ٍٓ ْ كٞ ّ هي٣ ظزخ ٔش ُح ػ ٙ ح٧ىر٢،ٝ  ٘خ ٓؼ َحؽ  ظو ٚ ك٢ ٓح ٗ

ة ُوٍخ ٜي ح ّ ه ٚ٘ أ ٜي ُح ُٔئُق ّأ ه ٝ ح ُٔئُق أ ٜي ح ٖ ه ٍ ػ ِٔؼ ٛخ ر ٜي ٍ ه َحءس طئٝ َ ه ًّ  ٕ ؟ ا

 ٍ ٌَٗ  ٕ ٢ أ ٫ ٣٘ـز ي،ٝ  ٕ ر٬ٗ  ظطخروظخ  ٕٓ َحءحطخ ٘خى ه ٛ ْ ٤ُٝ ٓؼخ ،  ٔخ  ٤ٜ ٘خى ُا ٝ رخ٫ٓظ ٚ أ ٜي حُ٘ ه

 ْ ًَح ظ  ّٓ ّ ػ٠ِ ٗظخ َكش ٣ٞو ٔؼ ٖ ُح ٤خى٣  ٖٓ  ٕٓ ٤يح  ٓٚ ٙ، ٗأ َح ٔخ ط ٟ، ك٤ ظ٢ َط ٘وي ُح ٍ ١ز٤ؼش ُح ٍ كٞ ُٞو ح

٤ٖ طوغ ك٤ٚ ٞٗح ُو ٝح ٞحػي  ِو ُ  ّٕ ٚ. ػ٠ِ أ ؿ ٜخ هٍخ ٗٔل ظ٢ طؼي  ي ُح ًُي ِط ٔخ ك٢  َ، ر ٤ ظٔل ِش ُح ؼ ؿ٤ٔغ ٓأ

ٔؼ٠٘  ْظ رُخ ٜظ ٣و٢ُ  ظٍخ ُٝح َك٢  ٔؼ ٜخ ُح ٔو ٗ ٠ َس ُا زٗخ ؿٚٓ  ٔؼ٠٘ ح٧ىر٢ ٫ طٞظ ِش ك٢ رلغ ُح ٌ٘ ُٔ ح

ٚ، ك٬  َحءحط ٝاؿ ٘وي  ـش ُح ٟيُ  ٗوي٣ش ٢ٛ  َحءحص  ٠ اؿ ـؤ ُا َ ِط َحءس، ر ُو ٍ ح ٖ ه٬ ُيٓ  ٔخ ٣ٞظ ح٧ىر٢ً 

ًُي ٝ  طؼ٠٘ رؼي  ٚ، أ ٤ٔٔ َ ـط ظخٛ  ٓٝ ٞى، أ ؿ ٠ حُٞ َحءس ُا ُو ٍ ح ٖ ه٬ ٔؼ٠٘ ح٧ىر٢ٓ  ٤ل٤ش ظٍٜٞ ُح ٌر

 ٙ ٌخ٤ٗخص طوي٣َ ٤خ ، ٝأ ٓا ُٔخ ؿ َك٤خ ٝ  ٓؼ  ًٚ ظ٬ ٤خص ٓح ٤ش، ٝأ هخِر ُؼِو ٤ش ح ِلؼُخ ٌخٍ ح٧هَُٟ  ِٛٚظ رخ٧ٗ

 ْ ٖ ه٤ ػ  ٝٚ ٖ ١ز٤ؼظ ٘وي١ ػ َ ُح ٘ـ َحءحص أرؼيص ُح ٝاؿ ٝحص  ٝأى َحثن  ٜخ رط ٗٔل ٜ٘ي  ٚ، رَ ط ٘٤ ٝطٔؼ

ُو ق ح ُٜخ ُؼخى١ُ  ة ح ٍ « ٗوزش»ٍخ ٜخ ٜخ حُؼ٤ٜش ػ٠ِ ح٣٩ َحءحط ٝك٢ اؿ ٜخ أ٠٣خ ،  ٔخ ر٤٘ ِلش ك٤ ٓوظ

زخ .  ؿُخ
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 تطور االهتماـ بهذه االتجاهات: -1
 الدراسة األدبية: 1-1

 L’Ecritureحٌُظخرش ك٢ ىٍؿش حُٜلَ »ًخٗض طَؿٔش ًظخد ٫ٍٕٝ رخٍص 

Dans Le Dégre Ziro » ّ( ا٣ٌحٗخ  ربهزخٍ 6891)ظَٜص طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش ػخ

حُ٘وذ حُؼوخك٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش ػ٠ِ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُليحػ٤ش، ٝهي حًظل٠ 

ٓظَؿٔٚ ٗؼ٤ْ حُل٢ٜٔ )٣ٍٞٓش( آٌٗحى، رب٣َحى ًِٔش ك٢ حُٔئُق، ح١ٌُ ٣ي٣َ ٓؼٜي 

حُظي٣ٍذ ُؼِْ حؿظٔخع حُي٫٫ص ٝحَُُٓٞ ٝحَُّٓٞ، ٝهيّ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ حُٔوخ٫ص 

ٖ ٍٝد ؿ٤٣َٚ ٝحَُٝح٣ش حُـي٣يس، ر٤٘ٔخ ٍأٟ ٗخَٗ حٌُظخد، ح٠ُٝ٧ ح٧ٓخ٤ٓش ػ

حُٔلٍَ ٖٓ ُٝحٍس حُؼوخكش، إٔ حَُٔحكَ حُؼ٬ع: ٗظَس اٗٔخ٤ٗش ٝطؤىد كٌظخرش، ٢ٛ 

حُظ٢ َٓص رٜخ هَحءس حُظَحع ك٢ كَٗٔخ ٌٓ٘ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش ا٠ُ أ٣خٓ٘خ. ٝآهَٛخ، 

ؼٚ حٌُظخرش، ٟٝٝغ ٓلٜٜٞٓخ ىٙ ٤َٓٞٓ ٓئْٓ ػِْ حُِـش حُلي٣غ، ػْ ٝٓ

حُز٣ٞ٤ٕ٘ٞ، ٝؿؼِٞح ٖٓ حُظؼخٍٝ ر٤ٖ ح٬ٌُّ ٝحٌُظخرش ح٧ٓخّ ح١ٌُ أٗ٘ؤٝح ػ٤ِٚ 

كْٜٜٔ ُِؼوخكش. ٌٝٛح حٌُظ٤ذ ٟٝؼٚ أكي أَٜٗ ٗوخى ح٧ىد ٖٓ ٌٛٙ حُٔيٍٓش، ٣ِوٚ 

ٝؿٜش ٗظَْٛ، رؤِٓٞد ٣ـٔغ ر٤ٖ ىهش حُؼخُْ ٝٗخػ٣َش ح٧ى٣ذ حُٔزيع. ٝٛٞ ٣َٟ 

٣ُش، ٝرٌُي رِـض حٌُظخرش ىٍؿش حُٜلَ، إٔ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش هي طلطٔض رظلٌي حُزٍٞؿٞح

ك٢ٜ طظٞهغ ًخطزخ  ٣ٔٔغ ح٬ٌُّ ح٫ؿظٔخػ٢ ًخ٬ٓ ، ٣ٝٔـِٚ ًظخرش ٤ٌ٤ٓ٬ًش 

ؿي٣يس
(916)

. 

ىٍؿش حُٜلَ »ػْ أػخى دمحم رَحىس )حُٔـَد( طَؿٔش حٌُظخد ٗلٔٚ رؼ٘ٞحٕ 

 ( اٗخٍس ا٠ُ ط٤ًٞي ح٫ٗظوخٍ ا٠ُ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُليحػ٤ش، ٓٔخ6896« )ٌُِظخرش

 «:حُزلغ ػٖ ٓؼَكش ٌٓٔ٘ش ٌُِظخرش»ٓٔق ُِٔظَؿْ إٔ ٣ٜيٍ طَؿٔظٚ ر٠ٍَٝس 

إ حٌُظخرش رخُِـش ـ حُٟٔٞٞع، ٝرخُِـش حُٞحٛلش طؤهٌ، أًؼَ كؤًؼَ، كـٔخ  »

ٓظٔؼخ  ك٢ حُٔـظٔؼخص حُلي٣ؼش، ٝرٌُي طٜزق ٓـخ٫  ُظ٘خَٓ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خص 

ُٔٔظٔؼ٤ٖ ٝحُٔظلَؿ٤ٖ. ٝحهظ١٬ حُٔلخ٤ْٛ، ٝاكٌخّ ١ٞم ح٫ٓظ٬د ػ٠ِ حُوَحء ٝح

ٖٝٓ ػْ كبٕ حُطٔٞف ا٠ُ ط٤٤٘ي ٓؼَكش ٌٓٔ٘ش ٌُِظخرخص، ٝٛٞ حَُٔ٘ٝع ح١ٌُ أْٜٓ 

رخٍص ك٢ رٍِٞس رؼٞ ٓؼخُٔٚ، ٣ظَ أكوخ  ٓلظٞكخ  ػ٠ِ حُؼطخءحص حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ 

طَٛي حُظل٫ٞص ح٫ؿظٔخػ٤ش حُؼ٤ٔوش حُٔ٘يٍؿش أ٠٣خ  ك٢ ٓوظِق أٗٞحع حُوطخد، 

«ش رٍٜٞس أػٔنٝك٢ حٌُظخرش ح٧ىر٤
(912)

. 

                                                                 
ػ ص  1971 )ترجمة نعيـ الحمصي( ػ منشورات وزارة الثقافة ػ دمشق« الكتابة في درجة الصفر»بارت، روالف:   .361

 . وكممة الغالؼ الخارجي األخير.4-3ص

)ترجمة وتقديـ دمحم برادة( ػ دار الطميعة ػ بيروت ػ واتحاد الناشريف ػ الدار « درجة الصفر لمكتابة»بارت، روالف:  .362
 . 23ػ ص 1981البيضاء 
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ػْ َٗع حُزخكؼٕٞ ٝحُ٘وخى ك٢ طَؿٔش ٜٗٞٙ ح٫طـخٛخص حُليحػ٤ش أٝ حُـي٣يس 

ٝطوي٣ٜٔخ، ًٔخ ك٢ أػٔخٍ أػ٬ٜٓخ أٓؼخٍ ٫ٍٕٝ رخٍص ٝطِك٤ظخٕ طٞىٍٝٝف ٤٘٤َٓٝ 

كًٞٞ ٤ٓٝوخث٤َ رخهظ٤ٖ ٍٝٝرَص ُِٗٞ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ. ٝطٌخى طٌٕٞ أػٔخٍ 

ُؼَر٤ش. كوي طَؿْ ٖٓ أػٔخٍ رخٍص، ٝرؼ٠ٜخ ٛئ٫ء حُ٘وخى ؿ٤ٔؼٜخ ٓظَؿٔش ا٠ُ ح

 Introduction a l’Analyse Structurale des حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ ُِلٌخ٣ش»٧ًؼَ ٖٓ َٓس، 

Recits » ّرظَؿٔش حٗطٕٞ أرٞ ٣ُي  6899)ظَٜص طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش ػخ

، «( Critique et Veriteٗوي ٝكو٤وش»)ُز٘خٕ(، ٝط٠ْ طَؿٔظٚ ٗٚ ًظخد آهَ ٛٞ 

« ٓيهَ ا٠ُ حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ ُِوٜٚ»ٌٍ٘ ػ٤خ٢ٗ حٌُظخر٤ٖ ػخ٤ٗش ٝطَؿْ ٓ

(، ًٝخٕ ٓزن ا٠ُ طَؿٔش حٌُظخد ح٧ه٤َ 6884« )ٗوي ٝكو٤وش»( 6889ٝ)

ٌُس »ارَح٤ْٛ حُوط٤ذ أ٠٣خ ، ٓؼِٔخ ٓزن ٌٍٓ٘ ػ٤خ٢ٗ أ٠٣خ  ا٠ُ طَؿٔش ًظخد 

 «ٓٞص حُٔئُق»، ٝٓوخُش «ٜٛٔٔش حُِـش»(، ٠ٓخكخ  ا٤ُٚ ٓوخُظٚ 6882« )حُ٘ٚ

، ٢ٛٝ حُٔوخُش حُظ٢ ٓخٍٓض طؤػ٤َح  ًز٤َح  ك٢ ط٤ٔ٘ش ح٫طـخٛخص «ٗوي ٝكو٤وش»ا٠ُ 

 حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش.

« Mythesأٓط٣ٍٞخص »ٝطَؿْ هخْٓ حُٔويحى )٣ٍٞٓش( ًظخرٚ حٌُز٤َ ٗٔز٤خ  

(. ٬٣ٝكع إٔ ٌٛٙ حٌُظذ كظ٤ض 6881)ظَٜص طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش ػخّ 

ٗؼطخكخص حُٔؼَك٤ش حُ٘وي٣ش حُظ٢ ٓؼِظٜخ ٌٛٙ حٌُظذ، ًٔخ رٔويٓخص ٗوي٣ش ٟخك٤ش ػٖ ح٫

طئَٗ ا٠ُ ٜٗخؿ٤ش رخٍص، ٢ٛٝ « رخٍص ٝحُوٜش»ك٢ ٓويٓش ٌٍٓ٘ ػ٤خ٢ٗ ػٖ 

ٜٝٓ٘ؾ ح٫ٓظ٘زخ١  Inductifٌِٓ٘ش طزيص ك٢ حُظؼيى ٝحُظزيٍ ك٤ٜخ ًخُٜٔ٘ؾ ح٫ٓظوَحث٢ 

Deductifٝ ،«اًح ًخٗض ح٧ٗٔخ١ ٓظؼيىس، كبٕ رخٍص ٣َٟ ك٢ حُٟٞغ حَُح ٖٛ

ُِزلغ، أٗٚ ٖٓ حُلٌٔش إٔ ٗـؼَ حُِٔخ٤ٗخص ٗلٜٔخ ٗٔطخ  أٓخ٤ٓخ  ُِظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ 

«َُِٔى
(919)

« ٗوي ٝكو٤وش». ٝر٤ٖ ػزي هللا حُـٌح٢ٓ )حُٔؼٞى٣ش( ك٢ ٓويٓظٚ ٌُظخد 

إٔ حُٔظَؿْ ػ٤خ٢ٗ ٣ظٜيٟ ُٜٔٔش ؿ٤ِِش طظٔؼَ ك٢ ٓٔؼخٙ حُلؼ٤غ ُظَؿٔش 

ٝٛٞ رٌُي »ش حُل٢َٔٗ ٜٓ٘خ. ٜٗٞٙ حُ٘وي ح٢ُ٘ٔ٧ ٖٓ ٜٓخىٍٙ حُلي٣ؼش، هخٛ

٣ئْٓ َُٔؿؼ٤ش ػ٤ِٔش طظٌَ٘ ٓغ ٓخ ٣ٔخػِٜخ ُظٌٕٞ ٌٓظزش ٗوي٣ش ُِزخكغ حُؼَر٢. 

٫ٝ ٣ٍذ ك٢ إٔ حُ٘وي ح٢ُ٘ٔ٧، أٝ حُِٔخ٢ٗ ُٖٔ ٗخء إٔ ٣ل٠َ ًُي، هي ريأ ٣ؤهٌ 

ٓٞهؼٚ حُٜل٤ق ك٢ هَحءس حُٜ٘ٞٙ ح٩ريحػ٤ش ٝحُ٘وي٣ش ٝحُِـ٣ٞش، ٝك٢ ط٣َ٘لٜخ. 

ٍ: إ حُ٘وي ح٢ُ٘ٔ٧ هي ريأ ٣ٔظؼ٤ي ٓٞهؼٚ ك٢  ُٝؼَ ح٠ُٝ٧ ر٢ ٝح٧كَٟ إٔ أهٞ

«حُيٍحٓخص حُظل٤ِ٤ِش ٝحُ٘ظ٣َش حُؼَر٤ش
(914)

. 
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إٔ أًؼَ ٓخ ٣ٔـَ »، «أٓط٣ٍٞخص»ٝأٟٝق هخْٓ حُٔويحى، ك٢ ٓويٓظٚ ٌُظخد 

ُزخٍص ٛٞ ه٤خٓٚ ربىهخٍ ح٧ىد ك٢ ٤ٓيحٕ حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٧ٕ رخٍص أ٫ٝ  أى٣ذ، 

هيّ رخٍص أ٤ٗخء « حُـَكش ح٤٠ُٔجش»، ٝكظ٠ «ك٢ حٌُظخرشحُيٍؿش ٛلَ »كٖٔ 

ًؼ٤َس ا٠ُ ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤خ، ُِٝظل٤َِ ح٢ُٜ٘، ُِٝٔخ٤ٗخص ُٝؼِْ ح٫ؿظٔخع. ٌُٝ٘ٚ ك٢ 

ٌٛح ًِٚ ُْ ٣طَف ٗظ٣َش، اٗٔخ ٗظَس ٝكيٓخ . ٌُٖ ٌٛٙ حُ٘ظَس ػِٔض آ٫ف حُوَحء 

خٍٓخص ح٤ٓٞ٤ُش إٔ رٜخٍؽ حُٔـظٔغ، ٝحُلٞحىع حُٔظلَهش ٝحٍُٜٞ ٝحُِٜٔوخص ٝحُٔٔ

ًخٗض ًِٜخ ػزخٍس ػٖ ػ٬ٓخص. ٝرخُظخ٢ُ، كو٢ أ٣وع حُوخٍة ػ٠ِ ه٤٠ش 

«حُٔؼ٠٘
(911)

. 

حٌُظخرش »ًٝخٕ ػزي حَُك٤ْ كٍِ )حُٔـَد( طَؿْ ًظخد ٫ٍٕٝ رخٍص 

ٝظَٜص طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش  Le Bruissement de la Langue( »6894ٝحُوَحءس 

ٖ: (، ٝحٌُظخد ٣ٌَٔ ٓؼ٢ رخٍص ُِظ٤٤٘ي 6889ػخّ  حُ٘وي١ ُٔل٢ٜٓٞ ح٧ىد حَُث٤ٔ٤

ٖ: حٌُخطذ ٝحُوخٍة، ٝح٧ىٝحٍ  حٌُظخرش ٝحُوَحءس، حطٜخ٫  رٍٜٞ ٜٓي٣ٍٜٔخ حُظخ٣ٍو٤٤

)ٝٗٞػ٤ظٜخ: ط٘خٓزخ  ٝطلخٝطخ ( حُظ٢ أٓ٘يص ا٤ُٜٔخ، ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ ح٧ىر٤ش: ػزَ 

، «ٗوي ٝكو٤وش»ٝ« ىٍؿش حُٜلَ»َٓحؿؼش ُٔؼخ٤ٜٗٔخ ك٢ ًظزٚ حُٔخروش، ٫ٝ ٤ٓٔخ: 

ُ: ك٤غ حطٜخٍ ٝطيحهَ ٤ٛؾ ٝ ٢ٛ طٔزن َٓكِش حُوَحءس حُي٫ث٤ِش ك٢ ًظخرٚ ّ/ 

١َٝحثن: ٗخظٜٔخ حُ٘ٚ ٝحٗظـخٍ ٓظ٘ٞػخطٚ
(911)

. 

)رظَؿٔش « حُِٔلٔش ٝحَُٝح٣ش»ٝطَؿْ ٤ُٔوخث٤َ رخهظ٤ٖ ؿخُز٤ش ٓئُلخطٚ، ٢ٛٝ 

)ٝٛٔخ حُل٬ٜٕ « ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝكِٔلش حُِـش»(، 6896ٝؿٔخٍ ٗل٤ي ٣ٍٞٓش( )

رظَؿٔش ك٤َٜ ىٍحؽ « حُٔخ٤ًٍٔش ٝكِٔلش حُِـش»خ٢ٗ ٖٓ ًظخرٚ ح٧ٍٝ ٝحُؼ

ًخِٓش )رظَؿٔش « حُٔخ٤ًٍٔش ٝكِٔلش حُِـش»، 6892ٝ« حٌََُٓ»)كِٔط٤ٖ( ـ ك٢ 

ح٤ُٔ٘ؾ حُِلظ٢ ك٢ »(، 6891ٝدمحم حُز١ٌَ ـ حُٔـَد ٠٘ٔ٣ٝ حُؼ٤ي ٖٓ ُز٘خٕ

٬ٌ٘ٓص ح٧ىد ٝػِْ »)رظَؿٔش ٛزل٢ كي٣ي١ )٣ٍٞٓش( ٖٓ ًظخد « حَُٝح٣ش

)رظَؿٔش ؿ٤َٔ ٤ٜٗق « ٗؼ٣َش ىٝٓظ٣ٞل٢ٌٔ»(، 6891ٝك٢ حٌََُٓ « ـٔخٍحُ

)رظَؿٔش دمحم « حُوطخد حَُٝحث٢»(، 6891ٝحُظ٣ٌَظ٢ َٝٓحؿؼش ك٤خس َٗحٍس ـ 

(، ٝأػخى ٣ٞٓق ك٬م )٣ٍٞٓش( طَؿٔظٚ ػٖ حُِـش ح٤َُٓٝش ٓزخَٗس 6899رَحىس 

« ٢ حَُٝح٣شأٌٗخٍ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ك»(، 6899ٝ« )حٌُِٔش ك٢ حَُٝح٣ش»رؼ٘ٞحٕ 

(، ر٤٘ٔخ ًخٗض طَؿٔخص رخهظ٤ٖ 6881)رظَؿٔش ٣ٞٓق ك٬م ػٖ ح٤َُٓٝش أ٠٣خ  

ٓٞهغ رخهظ٤ٖ ك٢ »حُٔخروش ػٖ حُل٤َٔٗش أٝ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش. ًٝخٗض ٓويٓش دمحم رَحىس 

٢ٛ حُظؼ٣َق ح٧ٍٝ حُ٘خَٓ ٌُٜح حُٔ٘ظَ ٝحُ٘خهي ح١ٌُ « ٓـخٍ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش

طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، كَأٟ ٓخٍّ طؤػ٤َح  ٓخ ٣ِحٍ ٓظِح٣يح  ك٢ ح٫
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 . 8-5ػ ص ص 1993)ترجمة عبد الرحيـ حزؿ( ػ تانسيفت ػ مراكش« والقراءة الكتابة»بارت، روالف:  .366



 ـ 211ـ  

إٔ ٓؼظْ حُ٘وخى ح٣ٌُٖ ٣ٜظٕٔٞ ح٤ُّٞ رظل٤َِ حَُٝح٣ش ٝططز٤وخطٜخ، ٖٓ أٓؼخٍ »رَحىس 

٣ًَٔظ٤لخ، ٝطٞىٍٝٝف، ٝؿ٤٘٤ض، ٣َُٝحكخ، ٝك٤ِ٤ذ ٛخٕٓٞ، ٝك٬ى ٤َٓ 

٢ٌِٔٗ٣ًَ، ٣ظوٌٕٝ أكوخ  ُظل٬٤ِطْٜ ٓـخُٝس حُلَٜ ر٤ٖ ر٤٘ش حَُٝح٣ش ٝى٫٫طٜخ 

َ حُِٔخ٤ٗش، ر٤ٖ ػ٘خَٛ هطخرٜخ، ٝح٧رؼخى ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش ُ٘ؼ٣َظٜخ ػز

٤ٔ٤ٓٝخث٤ظٜخ، ٝٛٞ ٗلْ ح٧كن ح١ٌُ ًخٕ ٤ٓوخث٤َ رخهظ٤ٖ، ٌٓ٘ ػ٬ػ٤٘٤خص ٌٛح 

«حُوَٕ، ٍحثيح  ك٢ حُيػٞس ا٤ُٚ، ٟٝٝغ أٓٔٚ ح٠ُٝ٧
(919)

. 

ٗلٖ ٫ »ًٝ٘ق رَحىس ك٢ ٝهض ػٖ ح٤ٔٛ٧ش حُٔٔظَٔس ٝحَُحٛ٘ش ُزخهظ٤ٖ، ٝ

َح٤٘ٛش ح٬ُٜكش حُٔطِوش ُ٘ظ٣َش رخهظ٤ٖ ُٝٔو٫ٞطٚ ٜٝٓطِلخطٚ، ٝاٗٔخ ٗوٜي رخُ

طٞكَ أ١َٝكخطٚ ٜٝٓ٘ـ٤ظٚ ػ٠ِ ػ٘خَٛ ك٣ٞ٤ش ٛخُلش ٧ٕ طوٜذ حُزلغ 

ٝحُظل٤َِ ك٢ ٓـخٍ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش. ٝط٤٘ٔخ  ٓغ ؿَٞٛ ٜٓ٘ـ٤ش رخهظ٤ٖ، كبٕ ٗظخثـٚ 

ُظؼي٣َ، ػ٠ِ ٟٞء ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓليٝىس ٝٓظطِزش ُٔظخرؼش حُظل٤َِ ٝحُظل٤ٌَ ٝح

ٓخ حٓظـي ٖٓ اٗظخؽ ٍٝحث٢ ٖٝٓ ط٘ظ٤َحص ٓؼَك٤ش هخٛش، ٝإٔ رخهظ٤ٖ ُْ ٣ظ٘خٍٝ 

رخُظل٤َِ ٍٝح٣خص أٓخ٤ٓش ًظزض ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘. ٖٝٓ ٗؤٕ ططٍٞ ح٩ٗظخؽ 

«حَُٝحث٢ إٔ ٣٘ٔذ حُٜٔطِلخص ٝحُٔلٜٞٓخص حُ٘ظ٣َش
(919)

. 

، ك٢ «ح٣شحٌُِٔش ك٢ حَُٝ»٣ظـ٠ِ اٗـخُ رخهظ٤ٖ، ًٔخ أٟٝق ك٢ ٓويٓش 

طـخُٝ حُوط٤ؼش ر٤ٖ ح٤ٌُِ٘ش حُٔـَىس، ٝحُِ٘ػش ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش، حُظ٢ ٫ »ٓلخُٝظٚ 

طوَ ػٜ٘خ طـ٣َيح  ك٢ ىٍحٓش حٌُِٔش حُل٤٘ش. إ حٌَُ٘ ٝح٠ُٕٔٔٞ ٝحكي ك٢ حٌُِٔش، 

ٓلٜٞٓش ػ٠ِ أٜٗخ ظخَٛس حؿظٔخػ٤ش ـ حؿظٔخػ٤ش ك٢ ًَ ىٝحثَ ك٤خطٜخ، ٝك٢ ًَ 

«٠ أٗي ١زوخص ٓؼخ٤ٜٗخ طـ٣َيح  ُلظخطٜخ: ٖٓ حٍُٜٞس حُٜٞط٤ش كظ
(918)

. 

«  La Poetiqueحُ٘ؼ٣َش»ٝطَؿٔض أ٠٣خ  ؿخُز٤ش ًظذ طٞىٍٝٝف، ٓؼَ 

ٓلّٜٞ ح٧ىد »(، 6899ٝ)رظَؿٔش ١ٌَٗ حُٔزوٞص ٍٝؿخء رٖ ٬ٓٓش ٖٓ طْٞٗ

La Notion literaire » رظَؿٔش « ٗوي حُ٘وي»(، 6881ٝ)رظَؿٔش ٌٍٓ٘ ػ٤خ٢ٗ(

ٔزيأ حُلٞح١ٍ ـ ىٍحٓش ك٢ كٌَ ٤ٓوخث٤َ حُ»(، 6886ٝٓخ٢ٓ ٣ٞٓيحٕ ٖٓ ُز٘خٕ 

رظَؿٔش كو١َ ٛخُق  Mikhail Bakhtin: Le Princpe Dialogique( »6896رخهظ٤ٖ 

 Introduction a la  Literatureٓيهَ ا٠ُ ح٧ىد حُؼـخثز٢»(، 6882ٖٝٓ كِٔط٤ٖ 

Fantastique ( »6891  6884رظَؿٔش حُٜي٣ن رٞػ٬ّ َٝٓحؿؼش دمحم رَحىس.) 

ٍ ػ٤خ٢ٗ ػٖ أ٤ٔٛش طٞىٍٝٝف حُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُ٘وي٣ش ك٢ طٌٕٞ ٝهي ػزَ ٌٓ٘

 «:ٓلّٜٞ ح٧ىد»ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي ُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ك٢ ٓويٓش 
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٣ؼظزَ طٞىٍٝٝف ٓؼِٔخ  ٖٓ ٓؼخُْ حُظلٍٞ ك٢ حُلٌَ حُ٘وي١ ك٢ حُؼخُْ. ٌٛح »

ا٠ُ ؿخٗذ ٗو٤ٜخص أهَٟ، ٢ٛٝ طوق ٓؼٚ، ػ٠ِ ٓخ ر٤ٜ٘خ ٖٓ طلخٝص ٝطٔخ٣ِ، 

ٌٛح حُظلٍٞ أٝ ٛخٗؼش، ٗلي ْٜٓ٘ ٓؼ٬  ٫ٍٕٝ رخٍص أٓظخً طٞىٍٝٝف،  ٗخٛيس ػ٠ِ

ٝؿ٣َٔخّ، ٝؿ٤َحٍح ؿ٤٘٤ض، ٝؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ ٝؿ٤َْٛ. أٓخ طٞىٍٝٝف ٗلٔٚ، كوي 

ٓخْٛ ر٤ٜ٘ذ ٝحكَ ٖٓ ٌُظذ ٝحُيٍحٓخص ٝحُٔلخَٟحص. ٌٝٗخى ٫ ٗـي ٜٓظٔخ  

«أ ٌُٜح حُؼوَ حُلٌٝحكيح  رخُيٍحٓخص ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش أٝ ح٩ٗٔخ٤ٗش ا٫ ٝهي هَ
(991)

. 

ٝأٟخف كو١َ ٛخُق ك٢ ط١ٞجظٚ إٔ ُظٞىٍٝٝف ك٠َ حُظؼ٣َق رزخهظ٤ٖ 

ك٢ طٍٜٞٙ ٨ُٗخ ٝح٥هَ »ك٢ كَٗٔخ، ٓغ ؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤ق، ٝرٔزذ أ٤ٔٛظٚ، ٝؿي 

ٝحُظ٘خٙ ٝٗظ٣َظٚ حُِـ٣ٞش، حُظ٢ طزلغ ك٢ حُظِلع ٓـخُٝس ح٣َ٤ُٓٞٔش ا٠ُ كوٍٞ 

«حُ٘وي١ حُٔؼخَٛؿي٣يس ٖٓ حُزلغ، ٓلَٟخص كؼ٤ِش ُِلٌَ 
(996)

. 

ٝٝؿي حُٜي٣ن رٞػ٬ّ ك٢ ٜٓ٘ـ٤ش طٞىٍٝٝف ٤ٍَٓٝس حُظلخػَ حُ٘وي١ 

ػَٔس ُظلخػَ ػ٤ٔن ٝٗخٟؾ ٓغ أٛٞحص ػي٣يس، ٝػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص »حُـَر٢، ٝ

 ػ٬ثو٤ش ٓوظِلش:

 حُل٠ٍٞ حُٔظ٤ِٔ ُ٘ظخثؾ رلٞع ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ. -أ

ر٬ٗ٘ٞ، ٣ٝزِؾ طز٢٘  حُظؼ٤٠ي حُزي٢ٜ٣ ٧ٛٞحص كًَش حُ٘وي حُـي٣ي: ؿ٤٘٤ض، -د

 ١َٝكخص ٌٛح ح٫طـخٙ ـ ح٧ّ ىٍؿش ح٫ٓظ٘ٔخم أك٤خٗخ .

 حُِٔحٝؿش ر٤ٖ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ حُظو٤ِي١، ك٣َٝي، ٝػِْ حُ٘لْ حُظ٢٘٣ٌٞ، ر٤خؿ٤ٚ. -ؿـ

ح٫ٓظ٘خى ا٠ُ ٓظَحّٝ ٝرٞرَ ك٢ ٗؤٕ حرٔظُٔٞٞؿ٤ش حُظل٤ٌَ حُؼ٢ِٔ ٝأْٓ  -ى

ؽ ـ حُظخَٛس حُٞحهؼ٤ش ـ حُل٤َٟش/ حُز٣ٞ٤٘ش: ح٢ٌُِ/ حُـِث٢ ـ حُز٤٘ش/ حًُ٘ٔٞ

 ح٫ٓظوَحء.. حُن.

 ٓ٘خه٠ش ٍٗٞػَٝد كَح١ ك٢ ر٘خث٤ش حُظ٤ٜ٘ق ٝٗظ٣َش حُـْ٘ ح٧ىر٢. -ٛـ

ىكٞ ىػخثْ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ـ حُل٤َٟش حُل٤ٔش ـ ٝحُل٤َٟش حُظؼز٣َ٤ش،  -ٝ

«ٓظٔؼ٬  ك٢ ؿخٕ ر٤٤َ ٣ٍ٘خٍ ػ٠ِ حُوٜٞٙ
(992)

. 

 Structuralism inحُز٣ٞ٤٘ش ك٢ ح٧ىد »ٝطَؿْ َُٝرَص ُِٗٞ ػ٬ػش ًظذ، ٢ٛ 

Literature: 
An Introduction( »6894  ّرظَؿٔش ك٘خ 6894ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخ ،)

                                                                 
ػ  1991)ترجمة منذر عياشي( ػ منشورات النادؼ الثقافي األدبي بجدة ػ جدة « مفيـو األدب»تودوروؼ، تزفيتاف:  .371

 . 9-8ص ص

)ترجمة فخرؼ صالح( ػ دار الشؤوف الثقافية « المبدأ الحوارؼ ػ دراسة في فكر ميخائيل باختيف»تودوروؼ، تزفيتاف:  .371
 . 6ػ ص 1992ػ بغداد 

)ترجمة الصديق بوعالـ ومراجعة وتقديـ دمحم برادة( ػ دار « مدخل إلى األدب العجائبي»تودوروؼ، تزفيتاف:  .372
 . 15-14ػ ص ص 1994شرقيات ػ القاىرة 
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ٝظَٜص  Elements of Fiction( »6891ػ٘خَٛ حُوٜش »ػزٞى )٣ٍٞٓش(، ٝ

(، رظَؿٔش ٓلٔٞى ٓ٘وٌ حُٜخ٢ٔٗ )٣ٍٞٓش(، 6899طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

ٝظَٜص طَؿٔظٚ  Semiotics and Interperetion( »6892 ح٤ٔ٤ُٔخء ٝحُظؤ٣َٝ»ٝ

 (، رظَؿٔش ٓؼ٤ي حُـخ٢ٔٗ )حُؼَحم(.6884رخُؼَر٤ش ػخّ 

ٝهي ػ٢٘ ُِٗٞ رخُظؤ٣َٝ ك٢ ٗويٙ ٝك٢ طؤ٤ُلٚ حُ٘وي١ كٍٞ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس 

ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ك٠ْ ًظخرٚ ػٖ حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ ح٧ىد ٓؼخُـخص ٓؼٔوش 

ش حُٔؼ٠٘ ك٢ ح٫طـخٛخص حُز٣ٞ٤٘ش ٖٓ ح٤ُ٘ٔ٧ش ا٠ُ طز٢٤ٔ ٝحٓظزٜخٍحص كخًهش ُو٤٠

حٌَُ٘ ا٠ُ حُ٘ؼ٣َش حُز٣ٞ٤٘ش، ا٠ُ حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ ُِٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش، ا٠ُ حُو٤خٍ 

حُز١ٞ٤٘ رٞٛلٚ ٓؼخٍ حَُإ٣ش حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ حَُٝح٣ش حُٔؼخَٛس، ٝإ ؿِذ ػ٠ِ 

ػٖ حُز٣ٞ٤٘ش  ٗظَطٚ ٗٞع ٖٓ حُلظ٤ٔش أٝ حُؼي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٍرٔخ رظؤػ٤َ كي٣ؼٚ

 رخٌُحص:

كبًح هيػ٘خ حُو٤خٍ، كبًح هيػظ٘خ أٗلٔ٘خ، كبٕ حُز٣ٞ٤٘ش طويّ ُ٘خ ػِحءٛخ »

حُزخٍى.إ ح٩ٗٔخٕ ؿِء ٖٓ ٗظخّ َٓطذ ِّٓٔٞ. ٝٓغ ًُي كبٗٚ ٤ُْ ٓوٜٜخ  

ُ٪ٗٔخٕ، ٤ُْٝ ٖٓ ٛ٘غ ح٩ٗٔخٕ ٌٝٛٙ كو٤وش ٝحٟلش ٝٓ٘ظَ٘س، كبٕ ُْ ٣ظٌٖٔ 

كبٕ حُ٘ظخّ ٓٞف ٣ٔظَٔ ٖٓ ىٕٝ ح٩ٗٔخٕ.  ٖٓ ٓظخرؼش حُظٞحكن ٓغ ٌٛح حُ٘ظخّ،

٣ٔظط٤غ إٔ ٣يٍٓٚ، ٝإٔ ٣لزٚ، ٝإٔ ٣وزَ ػِٔٚ ٢ً٘ء ؿ٤َٔ ٫ ٣لظخؽ ا٠ُ ٓٞحكوش، 

«٫ٝ كظ٠ ا٠ُ ٝؿٞى اٗٔخ٢ٗ ُظز٣ََٙ
(999)

. 

ٓلخُٝش »ػ٠ِ أٗٚ « ح٤ٔ٤ُٔخء ٝحُظؤ٣َٝ»ٝهي أٗخى ٓؼ٤ي حُـخ٢ٔٗ رٌظخد 

ط٢، ٝر٤ٖ ػ٤ِٔش حُٔوَٝء ٝكخػ٤ِش ُِِٔحٝؿش ر٤ٖ ح٤ٔ٤ُٔخء حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُظؤ٣َٝ حٌُح

حُوخٍة. اٗٚ َٓحؿؼش ُِٔيحٍّ حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش ك٢ ٟٞء حٛظٔخٜٓخ ر٣ٌٜٖ حُلو٤ِٖ، 

«ٝٓلخُٝش ُظِْٔ حُليٝى حُٔ٘ظًَش ر٤ٜ٘ٔخ
(994)

. 

                                                                 
ػ  1984)ترجمة حنا عبود( ػ منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « البنيوية في األدب»شولز، روبرت:  .373

 . 223ص

)ترجمة سعيد الغانمي( ػ منشورات المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « السيمياء والتأويل»روبرت:  شولز، .374
 .11ػ ص 1994
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 الشكالنية وموروثها: -1-2

ٍرٔخ ًخٗض طَؿٔش ارَح٤ْٛ حُوط٤ذ )حُٔـَد( ُٜ٘ٞٙ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ 

 Theorie de la Litterature: Textes desٜؾ ح٢ٌُِ٘ٗظ٣َش حُٔ٘»ك٢ ًظخرٚ 

Formalistes Russe ( »6811  ّحُليع 6892ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخ )

ح٧ًؼَ أ٤ٔٛش ك٢ ط٤ٔ٘ش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝهي ْٟ حٌُظخد 

ح١ٌُ ًخٕ أػيٙ رخُل٤َٔٗش طِك٤ظخٕ « ٗظ٣َش ح٧ىد»ٜٗٞٛخ  ٓظَؿٔش ػٖ ًظخد 

. ٝأٟخف 6891ٝ 6861ىٍٝٝف، َٝٗٔ ًظخرخص ٓوظخٍس ٟٝؼض ر٤ٖ طٞ

ٗظ٣َش حُٜٔ٘ؾ »حُٔظَؿْ ٜٗخ  ُـخًٞرٕٔٞ، ا٠ُ ٜٗٞٙ ر٣ٍْٞ ح٣و٘زخّٝ 

، ١ٍٞ٣ «٤ًق ٤ٛؾ ٓؼطق ؿٞؿٍٞ»ٝ« ٝكٍٞ ٗظ٣َش حُ٘ؼَ« »ح٢ٌُِ٘

ػٖ حُٞحهؼ٤ش ك٢ »ٝ« حُو٤ٔش ح٤ُٜٔٔ٘ش»، ٝؿخًٞرٕٔٞ «ٓلّٜٞ حُز٘خء»ط٤٘٤خٗٞف 

ر٘خء »يٍحٓخص ح٧ىر٤ش ٝحُِٔخ٤ٗش )ٓغ ط٤٘٤خٗٞف(، ٌِٝٗٞك٢ٌٔ ٬ٌ٘ٓٝص حُ« حُلٖ

 «.ٗظ٣َش ح٧ؿَحٝ»، ٝطٞٓخٗل٢ٌٔ «حُوٜش حُو٤َٜس ٝحَُٝح٣ش

ٝأًَٔ ارَح٤ْٛ حُوط٤ذ طؼ٣َلٚ رؤػٔخٍ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ، كظَؿْ ًظخد 

)ظَٜص « Morphologie du Conteٍٓٞكُٞٞؿ٤ش حُوَحكش »ك٬ى٤ٔ٣َ رَٝد ح٤َُٜ٘ 

(، ٝٛٞ حٌُظخد ح١ٌُ أػخى طَؿٔظٚ أرٞ رٌَ أكٔي 6891ش ػخّ طَؿٔظٚ رخُؼَر٤

ٍٓٞكُٞٞؿ٤خ »رخهخىٍ )حُٔؼٞى٣ش( ٝأكٔي ػزي حَُك٤ْ َٜٗ )حُٔٞىحٕ( رؼ٘ٞحٕ 

رخ٤َُٓٝش ٝظَٜص  Morphology of the Folktale( »6828حُلٌخ٣ش حُوَحك٤ش 

ر٤٘ٔخ  (، ٝهي ٓخُض حُظَؿٔش ح٠ُٝ٧ ا٠ُ حُ٘وي ح٧ىر6898،٢طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

 كَٛض حُؼخ٤ٗش ػ٠ِ حُطٞحرغ حُل٣ٌٍُِٞٞش.

ٓٔخؿِش »ًظخرخ  ٜٓٔخ  ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٛٞ « حُٔـَد»ٝطَؿْ دمحم ٓؼظْٜ 

 L’etude Structurale et Typelogique du conte( »6891رٜيى ػِْ طٌَ٘ حُلٌخ٣ش 

( ٌُِٞى ُل٢ ٓظَّٝ ٝك٬ى٤ٔ٣َ رَٝد، 6899ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

َ: طؤ٬ٓص ك٢ ٓئُق ك٬ى٤ٔ٣َ »ك٤ِٜش حُزلغ حُ٘وي١ ٝحُٔٔخؿِش  حُز٤٘ش ٝحٌُ٘

ح١ٌُ ًظزٚ ٓظَّٝ ٌُظخد رَٝد رؼي ٛيٍٝٙ رخُل٤َٔٗش رؼخ٤ٖٓ ػخّ « رَٝد

، ػْ ١ِذ حُ٘خَٗ ح٣٩طخ٢ُ ٖٓ رَٝد إٔ ٣َى ػ٠ِ ٓظَّٝ، كٌخٕ حُٔوخٍ 6811

ػ٠ِ ، ػْ ١ِذ ٖٓ ٓظَّٝ إٔ ٣َى «حُز٤٘ش ٝحُظخ٣ٍن ك٢ ىٍحٓش حُلٌخ٣ش»حُؼخ٢ٗ 

رَٝد كٌخٗض حُلخ٤ٗش، ٝطظؤُق ٖٓ أهَ ٖٓ ٛللش ٝحكيس. ٝحهظخٍ ٓؼظْٜ 

ٓوظطلخص ٖٓ ىٍحٓش اؿٔخ٤ُش ُِزخكغ ح٢َُٓٝ أك٢٘٤ٌ ِٓظ٢ٌٔ٘ ػٖ ح٫ٓظوزخٍ 

 «.حُيٍحٓش حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُظ٤ٔ٘ط٤ش ُِلٌخ٣ش»حُؼخ٢ُٔ ٌُظخد رَٝد، رؼ٘ٞحٕ 

رَٝد ٝطٞٓت كخ٤ٗش ٓظَّٝ ا٠ُ حٗوطخع حُلٞحٍ ر٤ٖ حُؼخ٤ُٖٔ ك٤ٖ ٍأٟ 

ػَٔ رَٝد، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًَ »ك٢ ٗوي ٓظَّٝ ٌَٓح ، ر٤٘ٔخ ٍأٟ ٓظَّٝ إٔ 
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٢ٗء، ٤ٓلظلع، ك٢ ٗظَْٛ ًٔخ ك٢ ٗظ١َ، رخُل٠َ حُوخُي رؤٕ ًخٕ كخثِ هٜذ 

«حُٔزن
(991)

. 

 اشتغاؿ النقد الجديد عمى النظرية: -1-3

ٜٗيص ٓ٘ٞحص حُظٔؼ٤٘٤خص ٝؿٞٛخ  ٓوظِلش ٖٓ حُظَؿٔش ٝحُظؤ٤ُق ٫ٗظـخٍ 

حُـي٣ي ػ٠ِ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش طؤػَح  رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس. ُٝؼَ ٖٓ ٬١ثغ ٌٛح حُ٘وي 

ح٫ٗظـخٍ ٛيٍٝ طَؿٔش ػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ )َٜٓ( ٌُظخد ٍٝرَص ُٛٞذ 

Robert Houb « ٗظ٣َش حُظِو٢Reception Theory: A Critical Introduction »

ش ػٖ ٗظ٣َش طِو٢ (، ٝهي ٜٓي ُٚ رٔويٓش 6884ِ٣ٞ١)ظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ 

ػ٘يثٌ هي ٣وظ٢ِ ٓلّٜٞ »ح٧ىد، أ١ حُؼ٤ِٔش حُٔوخرِش ٩ريحػٚ أٝ اٗ٘خثٚ أٝ ًظخرظٚ. ٝ

حُظِو٢ ٝٓلّٜٞ حُلخػ٤ِش حُظ٢ ٣ليػٜخ حُؼَٔ، ٝإ ًخٕ حُلَم ر٤ٜ٘ٔخ ًز٤َح ، ك٤غ 

٣َطز٢ حُظِو٢ رخُوخٍة، ٝحُلخػ٤ِش رخُؼَٔ ٗلٔٚ. ٖٝٓ ٛ٘خ ٣وظِق طخ٣ٍن حُظِو٢ ػٖ 

٤ِش، ًٔخ طوظِق ؿٔخ٤ُخص حُظِو٢ ػٖ ؿٔخ٤ُخص حُظؤػ٤َ. ٝٗظ٣َش حُظِو٢ ـ طخ٣ٍن حُلخػ

ًٔخ ٣ؼَٟٜخ حُٔئُق ـ ط٤َ٘ اؿٔخ٫  ا٠ُ ًُي حُظلٍٞ، ك٢ ح٫ٛظٔخّ، ا٠ُ حُ٘ٚ 

«ٝحُوخٍة
(991)

. 

ُْٝ ٣ـلَ ػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ ػٖ ًًَ كخثيس ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ك٢ طلخػِٜخ ٓغ 

ػ٠ِ ٍإٟ ٝأكٌخٍ »ي٣ٔخ  ٝكي٣ؼخ  حُلٌَ حُ٘وي١ حُؼَر٢ ح١ٌُ ٣٘ط١ٞ ك٢ ؿِٔظٚ ه

٢ ُظٜ٘غ ك٢ حُٜ٘خ٣ش  ّٔ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ظظْ كٍٞ ٗ٘خ١ حُظِو٢ ح٧ىر٢ أٝ حُل٢٘، ٝإٔ ط٘

«ا١خٍح  ٗظ٣َخ  هخُٜخ ، ٣ٌٕٞ رٔؼخرش طط٣َٞ أٝ اٟخكش ا٠ُ حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش
(999)

. 

« ٗظ٣َش ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش»ٝأٛيٍ ػزي حُؼ٣ِِ ٗز٤َ )طْٞٗ( طَؿٔش ٌُظخد 

(، ٣ٝظؤُق حٌُظخد ٖٓ أرلخع رؤه٬ّ ًخٍٍ 6884خُؼَر٤ش ػخّ )ظَٜص طَؿٔظٚ ر

ك٤ظ٤ٍٞ، ُٝٝق ى٣ظَ ٓظٔزَ، ٍٝٝرَص ُْٗٞ، ٝٛخْٗ ٍٝرَص ٣خّٝ، ٝؿخٕ 

ٓخ١ٍ ٗخكَ. ٝؿِّ حُٔظَؿْ ٗز٤َ رؤٕ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُزلٞع هي ٝهغ طـخُٝٛخ، ٝٓخ 

٣طٔق ا٤ُٚ ٛٞ حُوزْ ٜٓ٘خ ٍٝف حُلٌَ حُؼَر٢ ٣َ١ٝوش طؼخِٓٚ ٓغ ٌٛٙ حُو٤٠ش 

إ ؿخ٣ظ٘خ حُزؼ٤يس إٔ طٌٕٞ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔوخٍرخص حُٔظ٘ٞػش، ىحكؼخ  ُِزخكغ »٘خثٌش: حُ

حُؼَر٢ ُِظِٔق رٌٜٙ حَُٝف حُ٘وي٣ش كظ٠ ٣ٌ٘ذ ػ٠ِ ح٧ىد حُؼَر٢ ٗخظَح  ك٢ ٓخ 

                                                                 
)ترجمة وتقديـ دمحم معتصـ( ػ الدار « مساجمة بصدد عمـ تشكل الحكاية»شتراوس، كمود ليفي )وفالديمير بروب(:  .375

 .88ػ ص 1988البيضاء 

 1994)ترجمة عز الديف إسماعيل( ػ منشورات النادؼ الثقافي األدبي بجدة ػ جدة « ة التمقينظري»ىولب، روبرت:  .376
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 ـ 215ـ  

هِلٚ ح٧ؿيحى ٖٓ ٜٓطِلخص ٝىٍحٓخص ٝآػخٍ، ٓلخ٫ٝ  حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٗظ٣َش 

«ظـٌٍس ك٨ُٚ٤ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ك٢ طَحػ٘خ حُؼَر٢ ٗخرؼش ٓ٘ٚ ٓ
(999)

. 

 ٖ ُو٤٠ش،ٓ  ٌٙ ح رش رلٔزٕخ ٛ ٌٓٞظ ِو٢، ٝأ ٢ٛ  ظ ٖ ه٤٠ش ُح ٌٙ ح٧رلخعٓ  ز٤ش ٛ د ؿُخ ٝطوَظ

ٓط٠  ٘خّ ح٧ىر٤ش، أىد حُؼٍٜٞ حُٞ ٣ن ح٧ؿ ٝح٧رلخع ٢ٛ: طٍخ ٜخ،  ٝىػخط ٜخ  ٘ظ٣َ رؼٞٓ 

٤ش  ٌُخ ٍ ح٩ٗ ٬كظخص كٞ  ٓ:ْ ٘ ٠ حـُ ٚ ُا ٖ حُ٘ ِو٢،ٓ  ُِظ ٤ش  ٘ٓخ ُٔظخَٛ ح٧ؿ ّ، ح ٘خ ٝٗظ٣َش ح٧ؿ

٘خ َ.ح٧ؿ ظو٤٤ ٤ؾ ُح  ٤ٓش،ٛ 

ؿ٤َ إٔ كخٓي أرٞ أكٔي )َٜٓ( ُْ ٣ٌظق رخُظَؿٔش، رَ ٟٝغ ًظخرخ  ك٢ 

حُوطخد ٝحُوخٍة: ٗظ٣َخص حُظِو٢ »حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ ٝحُ٘وي١ حُلي٣غ رخُ٘ظ٣َش، ٛٞ 

 (. 6881« )ٝطل٤َِ حُوطخد ٝٓخ رؼي حُليحػش

ًَ ا٠ُ »ٝهي أٛيٟ حُٔئُق ًظخرٚ، طؼز٤َح  ػٖ حطـخٛٚ حُ٘وي١ ٝحُل١ٌَ، 

«حُزخكؼ٤ٖ ػٖ حُـي٣ي، ٓغ ح٫ُظِحّ ر١َ٘ ح٧ٛخُش
(998)

، ٝحػظَف رؤٕ ٜٓٔش حُ٘خهي 

٧ٓزخد ًؼ٤َس ٖٓ ر٤ٜ٘خ إٔ ٌِٓ٘ش حُزلغ ػٖ ٜٓ٘ؾ ٗوي١ ٓخ »حُؼَر٢ ح٥ٕ ػ٤َٔس 

ُحُض ؿ٤َ ٝحٟلش ٝؿ٤َ ٓٔظوَس ُٔزذ ر٢٤ٔ ٛٞ أٗ٘خ ٓخ ُُ٘خ ك٢ َٓكِش حٓظ٤ؼخد 

ٍ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، ٝهي ًؼَص ٌٛٙ ُِٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُظ٢ ٗ٘ؤص ك٢ حُـَد ه٬

حُٔ٘خٛؾ ه٬ٍ حُؼوٞى حُؼ٬ػش ح٧ه٤َس، ٝطلَػض رٍٜٞس طـؼَ ٓظخرؼظٜخ ك٢ كيّ 

«ًحطٜخ أَٓح  ٗخهخ ، كٔخ رخُي رخ٫ٓظ٤ؼخد ٝحُظٔؼَ ػْ حُظؤ٤َٛ!
(991)

. 

ػَٝ أرٞ  أكٔي ُ٘ظ٣َش حُوَحءس ك٢ ؿٌٍٝٛخ ٝاٍٛخٛخطٜخ ح٧هَٟ، 

ٖٓ ه٬ٍ ؿٜٞى أرَُ أػ٬ٜٓخ، ٝٛٔخ ٣خّٝ  ٝططٍٞٛخ ك٢ رِيٛخ ح٢ِٛ٧، أُٔخ٤ٗخ،

ٟ: ػِْ طل٤َِ  ٝكُٞلـخٗؾ أ٣ٍِ. ٝهٜٚ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ػٖ ٗظ٣َخص أهَ

حُوطخد ٝحُز٬ؿش، ٝٗظ٣َخص ٓخ رؼي حُليحػش. ٝحُٔوخُش ح٧ه٤َس ػَٝ ٗوي١ ٌُظخد 

 ( ُٔخٍؿ٣َض ٍُٝ ٝطَؿٔش أكٔي حُ٘خ6884.٢ٓ« )ٓخ رؼي حُليحػش ـ طل٤َِ ٗوي١»

ح حٌُظخد ٖٓ أٗٚ ٣ويّ طل٬٤ِ  ٗوي٣خ  ٌُؼ٤َ ٖٓ حٌُظخرخص حُظ٢ ط٘خُٝض ط٘زغ أ٤ٔٛش ٌٛ»ٝ

ٓلّٜٞ ٓخ رؼي حُليحػش، ٝٓخ ٣ظٞحُٟ ٓؼٚ، أٝ ٣َطز٢ رٚ ٖٓ ٜٓطِلخص ٝٓلخ٤ْٛ 

«أهَٟ، ٝهخٛش ٜٓطِق ٓخ رؼي حُٜ٘خػ٢
(996)

. 

                                                                 
)ترجمة عبد العزيز شبيل( ػ منشورات النادؼ الثقافي األدبي بجدة ػ جدة « نظرية األجناس األدبية»عدة مؤلفيف:  .378

 .9ػ ص 1994

ػ منشورات مؤسسة اليمامة « القارغ: نظريات التمقي وتحميل الخطاب وما بعد الحداثةالخطاب و »أبو أحمد، حامد:  .379
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 ـ 216ـ  

ٝأُلن أرٞ أكٔي ًظخرٚ رظَؿٔش ُٔوخُش طٕٞ كخٕ ى٣ي ػٖ ػِْ حُ٘ٚ أٝ طل٤َِ 

ِٔخ  ؿي٣يح  ػزَ حُظوٜٜخص: حُِٔخ٤ٗخص ٝحُيٍحٓخص ػِْ حُ٘لْ حُوطخد، رٞٛلٚ ػ

ح٩ىٍح٢ً، ػِْ حُ٘لْ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝػِْ ح٫ؿظٔخع، ػِّٞ حُوخٕٗٞ ٝح٫هظٜخى 

 ٝح٤ُٔخٓش، حُيٍحٓخص حُظخ٣ٍو٤ش، ػِْ ح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ.

حُوٜش ـ »ٝأٛيٍ ه١َ٤ ىٝٓش طَؿٔظٚ ٌُظخد ٛخّ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٛٞ 

(. ْٟٝ 6889« )خص ك٢ ٗظ٣َش ح٧ٗٞحع ح٧ىر٤ش حُٔؼخَٛسحَُٝح٣ش ـ حُٔئُق: ىٍحٓ

، ٝك٤ٚ ٓوخ٫ص ٍحُق ٤ًٖٛٞ «ٗظ٣َش حُ٘ٞع»حٌُظخد أٍرؼش أهٔخّ ٢ٛ: حُؤْ ح٧ٍٝ 

ط٤ٜ٘ق »، ٝطٞٓخّ ً٘ض «ح٧ٗٞحع ح٧ىر٤ش»، ٝطٞىٍٝٝف «حُظخ٣ٍن ٝحُ٘ٞع»

وخُظخٕ ، ٝك٤ٚ ٓ«حُوٜش حُو٤َٜس ٝحَُٝح٣ش ٗٞػ٤ٖ أىر٤٤ٖ»، ٝحُؤْ حُؼخ٢ٗ «ح٧ٗٞحع

ٓظٞح٤ُش »، ٍٝٝرَص َُٞٗ «حُظلل٤ِ ح٫ٓظؼخ١ٍ ك٢ حُوٚ حُو٤َٜ»ُ٘خٍُِ ٓخ١ 

، ٝك٤ٚ ٓوخ٫ص «ػَٝٝ ٗوي٣ش»، ٝحُؤْ حُؼخُغ «حُوٜش حُو٤َٜس: ًظخد ٓلظٞف

، ٝٝحُظَ ٣ٍي «ٓويٓش ا٠ُ ٬ٌ٘ٓص ػِْ حؿظٔخع حَُٝح٣ش»٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ 

ُٔيٍٓظ٤ٖ ح٤ٌُِ٘ش آٜخٓخص ح»، ٍٝٝرَص ُِٗٞ «٬ٌ٘ٓص ر٣ٞط٤وخ حَُٝح٣ش»

ُٓٞٓٞٞؿ٤خ ح٧ٗٞحع: ػَٝ »، ٝط٢ٗٞ ر٤٘٤ض «ٝحُز٣ٞ٤٘ش ك٢ ٗظ٣َش حُوٚ

ٗلٞ ٗظ٣َش »، ٝك٤ٚ ٓوخ٫ص ؿٞٗخػخٕ ًَِ «ٓخ رؼي حُليحػش»، ٝحُؤْ حَُحرغ «ٗوي١

َٛ طٞؿي »، ٍٝحُق ٤ًٖٛٞ «ٓخ ٓؼ٠٘ ٓئُق؟»، ٤٘٤َٓٝ كًٞٞ «٧ىد ح٧ٗٞحع

 «.أٗٞحع ٓخ رؼي كيحػ٤ش؟

إٔ حُو٢٤ ح٤َُٛق ٝحُؼ٤ٔن، ح١ٌُ »ه١َ٤ ىٝٓش ك٢ ٓويٓظٚ  ُوي ٝؿي حُٔظَؿْ

٣ـٔغ ر٤ٖ ٓوخ٫ص ٌٛح حٌُظخد ؿ٤ٔؼخ ، كظ٠ طِي حُٔوخ٫ص حُظ٢ طظلْٜ ٓوظَكخص ٓخ 

رؼي حُليحػش، ٝطٌ٘ق ػٖ ٝؿخٛظٜخ أك٤خٗخ ، ٛٞ ح٫ٗط٬م ٖٓ أ٤ٍٟش ٝحكيس، 

خ ري٫  ٖٓ طِوٚ ك٤ٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ٔٔٗٚ طـي٣ي ٗظ٣َش حُ٘ٞع، ٝر٤خٕ آٌخ٤ٗش طط٣َٞٛ

«حُظو٢ِ ػٜ٘خ
(992)

. 

ؿ٤َ إٔ ىٝٓش ٣زخُؾ ًؼ٤َح  ك٢ طوي٣َحطٚ ُزؼٞ حُٔٔخثَ حُظ٢ أٍٝىٛخ ػٖ 

ٗظ٣َش ح٧ٗٞحع ك٢ حُظَحع حُ٘وي١ حُؼَر٢، ٝك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ، ًٔؼَ ٌٛٙ 

طٌخى حٌُٔظزش حُؼَر٤ش طوِٞ ٖٓ ىٍحٓش ؿخىس، »حُظوي٣َحص حُظ٢ ط٢٠ٔ ك٢ حُ٘ط٢: 

ص حُ٘ٞػ٤ش حُظ٢ حػظَص ٓوظِق ح٧ٗٞحع حُظو٤ِي٣ش، ٝطٌ٘ق طظخرغ ٓظخَٛ حُظل٫ٞ

«ػٖ ٓيٟ ػٔوٜخ أٝ ٣ُلٜخ، ٝطوَأ ى٫ُظٜخ
(999)

، ر٤٘ٔخ ػٔش رؼٞ ٓوخ٫ص حٌُظخد 

طَؿٔض َٓحص، ٝػٔش طـخَٛ ٌُِظخد ح١ٌُ طَؿٔٚ ٗز٤َ، أٓخ أٍحإٙ كظلظوَ ا٠ُ 

ش حُؼَر٤ش، ًٔؼَ حُظؼ٤َِ ٓؼِٔخ ؿخُٝٛخ حُ٘وي اهَحٍح  رؤ٤ٔٛش حٓظَٔحٍ حُظوخ٤ُي حَُٔى٣

                                                                 
( ػ دار )ترجمة وتقديـ خيرؼ دومة« القصة ػ الرواية ػ المؤلف: دراسات في نظرية األنواع األدبية»عدة مؤلفيف:  .382
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 ـ 217ـ  

إٔ حُظَحع حُ٘وي١ ح١ٌُ ٣ؼخُؾ ح٧ٗٞحع ح٧ىر٤ش حُلي٣ؼش هٜٞٛخ ، حُوٜش »ٍأ٣ٚ 

ٝحَُٝح٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، طَحع أٍٝٝر٢ ك٢ ٓؼظٔٚ، ُْ ٣ؼَف حُ٘وي حُؼَر٢ حٌُؼ٤َ 

ٓ٘ٚ. ُوي هلِص أكخى٣غ حٌُظخد ٝحُ٘وخى كـؤس ا٠ُ حُ٘وي ٓخ رؼي حُليحػش، ٝاُىَكٞ 

ُٝٛخ ر٘خء ػ٤ِٚ، ٝؿخُز٤ش ٌٛٙ ح٧كخى٣غ ٫ طٔظ٘ي ا٠ُ ٓوُٞش حُ٘ٞع ٝٓلخُٝش طـخ

أ٤ٍٟش حؿظٔخػ٤ش ٝأ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش طزٍَ طـخُٝ حُ٘ٞع ح٧ىر٢ ك٢ حُٞحهغ حُؼَر٢، اٗٔخ 

«٢ٛ حُٟٔٞٞػخص حُٔظٞح٤ُش حُظ٢ ٫ طظ٤ق ٢ُ٘ء إٔ ٣ؤهٌ ٓيحٙ ، ٣ٝٔظوَ ػ٤ِٚ
(994)

 ،

٤ْ ُٚ إٔ ٣ٝلظَٝ ٌٛح حَُأ١ حٗوطخع حُٞحهغ حُؼَر٢ ػٖ طَحع ح٩ٗٔخ٤ٗش، كِ

٣ظلخػَ ٓؼٚ، ٤ُْٝ ُٚ ا٫ إٔ ٣وِيٙ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٟٔٞخص حُٔظٞح٤ُش.. حُن، ُٝؼَ 

حُظٞهق، ك٤ٔخ رؼي، ػ٘ي ح٬ُٔٓق حَُث٤ٔش ٫ٗظـخٍ حُ٘وي حُؼَر٢ رخطـخٙ ٓخ رؼي حُليحػش 

٣ٟٞق ٤ٗجخ  ٖٓ ح٩ٌٗخ٤ُش حُظ٢ ٫ طوَؽ ػٖ ٓيحٍ حُٔؼخهلش، ٝطؼُِ ك٢ حُٞهض 

٣ش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ رظٔل٤ٚ حٗظ٘خٍ ٗلٔٚ ىٝحكغ رلؼ٘خ ػٖ حُٜٞ

 ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي ُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٤ٍَٓٝٝطٜخ.

 تحديث المناهج النقدية: -1-4

حٗطِوض ػ٤ِٔخص طلي٣غ حُ٘وي ٖٓ حُز٣ٞ٤٘ش، ٧ٕٝ حُز٣ٞ٤٘ش ًحطٜخ ُْ طٌٖ ٜٓ٘ـخ  

حىٛخ ا٠ُ ٓ٘خٛؾ ٛخك٤خ ، ٫ٗظَحًٜخ رخٍُٔٞٝع ح٢ٗ٬ٌُ٘ ٝحُِـ١ٞ ٝحُِٔخ٢ٗ، ٝرخٓظي

أهَٟ ؿخٍٝطٜخ، أٝ حٗزؼوض ػٜ٘خ ك٢ ٜٓ٘ـ٤خص ؿي٣يس ٓؼَ ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ ح٧ىد أٝ 

ػ٤ٓ٬ش ح٧ىد أٝ ٗؼ٣َش حَُٔى أٝ حُظل٤ٌ٤ٌش أٝ حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢ ٝؿ٤َٛخ، 

كظَٜص ًظذ ًؼ٤َس ٓظَؿٔش ٝٓئُلش ػٖ حُز٣ٞ٤٘ش
(991)

، ُٝؼِ٘خ ٤َ٘ٗ ك٢ ٓظٖ 

٢ حُ٘وي، ُِٝٔ٘خٛؾ حُظ٢ ؿخٍٝطٜخ، أٝ آُض حُزلغ ا٠ُ ح٩ٜٓخٓخص حُٔوخٍرش ُِز٣ٞ٤٘ش ك

 ا٤ُٜخ ك٤ٔخ رؼي.

ٟٝؼض رخكؼخص ؿِحث٣َخص )ى٤ُِش ٢َِٓٓ ٣ًَٝٔظ٤خٕ ػخٍٗٞ ٣ُٝ٘ذ رٖ رٞ 

ٓيهَ ا٠ُ حُظل٤َِ »ػ٢ِ ٝٗـخس هيّٙ ٝرٞرخ ػخرظش( ًظخرخ  ٓظ٤ِٔح  ك٢ ٤ٓخهٚ، ٛٞ 

 َ( ٓؼ٤ٖ ك٤ٚ ا٠ُ طوي٣ْ رؼٞ ح٫هظَحكخص كٍٞ طل6891٤ِ« )حُز١ٞ٤٘ ُِٜ٘ٞٙ

حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش ٟٖٔ هَحءس ًحص ٝظ٤لش ٗوي٣ش، ٝطَؿغ ا٠ُ ٗظ٣َخص ػِْ 

)ٝح٧ٛق إٔ ط٠ٔٔ َٓى٣خص( ه٤ي حُظ٣ٌٖٞ، ػ٠ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞ  Narratologieحَُٝح٣ش 

حُز١ٞ٤٘ ح٧ًزَٓغ حُز١ٞ٤٘ ح٧ٛـَ، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ كَٙ ٛئ٫ء حٌُخطزخص ػ٠ِ 

ص طويّ ٗلٜٔخ ًٞٛلخص. إ ح٬ُٔءٓش حُظَر٣ٞش، كبٜٖٗ ٗزٜٖ ا٠ُ هطَ اٗظخؽ ٓوخ٫
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 ـ 218ـ  

أٝ حٓظويحّ ٜٓطِلخص ؿي٣يس ٫ ٣ٌٖٔ  Formalisesحٓظويحّ طو٤٘خص ٓؼويس ٫ٓظ٘زخ١ 

إٔ ٣ٌٕٞ ٛيكخ  ك٢ ًحطٚ، ٫ٝ إٔ ٣طٔق ا٠ُ ٗظخّ ػ٢ِٔ
(991)

. 

ٝحهظخٍص حُزخكؼخص ٝؿٞٛخ  ٜٓ٘ـ٤ش ًخٕ حهظَف طٞىٍٝٝف ٓؼ٬٤  ُٜخ، ٌٝٛٙ 

 حُٞؿٞٙ ٢ٛ:

)ٝح٧ٛق  Themesٓظٚ رخ٫ٓظؼخٍحص ٝحُٔٔخثَ حُؼِْ ى٢ُ٫ ح١ٌُ طظؼِن ىٍح -

إٔ طظَؿْ ٟٓٞٞػخص( ٝحَُُٓٞ، حُن.. ٝح١ٌُ ٣طَف ٌِٓ٘ش حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُ٘ٚ 

 ٝحُٞحهغ.

حُظ٢ طظْ ٝكوخ  ُٜخ ٓؼخُـش  Parametresحُِلظ٢ ح١ٌُ ٣ٔٔق ريٍحٓش حُؼٞحرض  -

ح٧كيحع ٝحُٞهخثغ حُوخٛش رخُظـَرش، ٟٖٔ حُ٘ٚ، ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ أِٓٞر٤ش 

(Mode) ٝؿٜش ٗظَ ٤ُ٘ٓش ٖٓٝ ،Temps ٝؿٜش ٗظَ ٓٞهق حُٔئُق ٖٓٝ ،Vision ،

 .Voixٖٝٓ ٝؿٜش ٗظَ ىٍؿش ٓ٘خًٍش حُٔئُق رٔخ ٛٞ حٌُحص حُلخػِش ُِوطخد 

حُ٘ل١ٞ ح١ٌُ طَؿغ ىٍحٓظٚ ا٠ُ حُؼ٬هخص حُظ٢ طوّٞ ر٤ٖ حُٞكيحص ح٧ى٠ٗ  -

حُوخٛش رخُ٘ٚ
(999)

. 

ٞ حَُٔى١ ٨ُػٔخٍ ٌٝٛٙ حُظو٤٘خص ٓطٍٞس ػٖ رَٝد ٝٗخٟـش ك٢ حُ٘ل

)ؿ٣َٔخّ  Acteureٝحُٞظخثق )رَٝد ٝر٣َٕٔٞ ٝرخٍص، ُٝ٘ظخّ حُلخػ٤ِٖ 

ٝطٞىٍٝٝف ٝٛخٕٓٞ ٝطٞٓخٗل٢ٌٔ(، ٝك٢ حُلؼ٢ِ َُِٔى ٝحُٞٛق )ٛخٕٓٞ 

ٝؿ٤٘٤ض ٝرخٍص( ٝك٢ حُِٖٓ. ٝهي أٍكوض حُزخكؼخص حُٔلٜٞٓخص حُ٘ظ٣َخص 

 رظطز٤وخص ػ٤ِٔش ػ٠ِ ٜٗٞٙ ٓـخٍر٤ش.

 ُٔـَد( ٜٗٞٛخ  ُظٞىٍٝٝف ٝحٓزَطٞ ح٣ٌٞ ٝطَؿْ أكٔي حُٔي٢٘٣ )ح

Umberto Eco ٞ٘ٝٓخٍى حٗـ٤Marc Angenot  ٝٓظ٤لٖ ٍٗٞىحرَ ٫ٗيSteffen 

Nordable Lund  ٝرلؼٚ هَحءس ٫َُٕٝ رخٍص( ك٢ ًظخد ١ً ػ٘ٞحٕ ىحٍ ك٢(

ك٢ أٍٛٞ حُوطخد حُ٘وي١ »٤ٍَٓٝس ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش 

(، ٝحُٜ٘ٞٙ طزلغ ك٢ 6899خُؼَر٤ش ػخّ )ظَٜص طَؿٔظٚ ر« حُـي٣ي

 حُٟٔٞٞػخص حُظخ٤ُش:

حهظٜخٙ رخ٧ىد ٝحٌُٔٞٗخص ح٤ِٛ٧ش ُٚ ك٢ حُِـش ٝح٬ٌُّ ٝحُؼ٬ٓش، ٝحُؼ٬ثن  -6

حُظ٢ ط٘ظؾ ٖٓ ًَ ٌٕٓٞ ػ٠ِ كيس، ٝر٤ٖ ح١٧َحف حُٔوظِلش حُظ٢ ط٘ظؾ حُ٘ٚ، 

 ػْ حُ٘ٚ ىحهَ حُ٘ٚ.

ؼذ ىٍٝ حُٔ٘ظؾ ُِ٘ٚ ر٤ٖ طٞهق ػ٘ي حُيٝحٍ ح٤ٌُِ٘ش ح٧ٓخّ حُظ٢ طِ -2

                                                                 
 .7-5ػ ص ص 1985ػ دار الحداثة ػ بيروت « مدخل إلى التحميل البنيوؼ لمنصوص»مرسمي، دليمة )ورفيقاتيا(:  .386

 .12-11صدر نفسو ػ ص صالم .387
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ح٫هظزخٍحص حُِٔخ٤ٗش ٝحُٔليىحص ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ٟٝغ حٌُظخرش ك٢ 

 ا١خٍ ح٧ىر٤ش، ٣ٝٔخػي ػ٠ِ حٓظو٬ٙ ٌٛٙ حُو٤ٔش رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧.

ٗظَس ا٠ُ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ٫ ًَٔؿغ حٗؼٌخ٢ٓ ٧ىر٤ش هخٍؿ٤ش، ٌُٖٝ ًٔـخٍ  -9

ؼ٬هش ٓغ حُٔي٫ُٞص ػْ ٓويٍس ٌٛٙ ٣ٔظِي ىٝحُٚ حُوخىٍس ٝكيٛخ ػ٠ِ ٍر٢ حُ

ح٧ه٤َس، حٗط٬هخ  ٖٓ أْٓ ُٔخ٤ٗش رخطض ٓؼَٝكش، ػ٠ِ طٞظ٤ق ٤ٛٝخؿش 

حُيٝحٍ
(999)

. ٝؿ٤َٛخ ٖٓ أْٓ ٟٝٓٞٞػخص. ط٘خُٝض حُٜ٘ٞٙ 

ٝحُٟٔٞٞػخص حُظخ٤ُش: ح٧ٍع حُٜٔ٘ـ٢ ٤ٗ٬ٌُِ٘ش، ٓـخَٓس حُيحٍ، طل٤َِ حُِـش 

 ي٣ي.حُ٘ؼ٣َش، ٓلّٜٞ حُظ٘خٙ ك٢ حُوطخد حُ٘وي١ حُـ

ٝظَٜص طَؿٔش ٛزخٍ ٓؼيٕٝ حُٔؼيٕٝ )حُؼَحم( َٝٓحؿؼش ؿزَح ارَح٤ْٛ 

ك٤ٖ ٣ٌَ٘ٔ حُـٜٖ حٌُٛز٢ ـ ر٣ٞ٤٘ش أّ »ؿزَح )كِٔط٤ٖ( ٌُظخد ر٤ظَ ِٓٞٗ 

(، ٝك٤ٚ طل٤َٔ ٤ُِٔظُٞٞؿ٤خ رٞٛلٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُطزوخص 6899« )١زُٞٞؿ٤خ

طظؤُق ٖٓ  )حُطزُٞٞؿ٤خ ٢ٛ حُطزوخص حٌُٔٞٗش ٣٧ش ر٤٘ش(، ٌٝٛٙ حُطزوخص هي

ح٤ُٔظخك٣ِ٤و٤خ ٝحَُُٓٞ ٝح٩ٗخٍحص ٝػِْ حُ٘لْ ٝحٍُٜٞ حُٔـخ٣ُش. ٝحٌُظخد، رٌٜح 

ح١٩خٍ، ٗوي ُِز٣ٞ٤٘ش، ٝحٗط٬هش ٜٓ٘خ ا٠ُ حُؼ٤ٓ٬ش ٝحُ٘وي ح٧ٓخ١َ٤١ ح١ٌُ ططٍٞ 

كؼٔش كَم ٛخّ ٝك٤ي ر٤ٖ كخؿظ٘خ ا٠ُ »ٓغ ٍٗٞػَٝد كَح١ ٝحُز٣ٞ٤٘ش ح٩ٗخ٤ٓش، 

ظ٢ ٣ؼخى طَط٤زٜخ ٝحُظ٢ طٌ٘ق ػٖ ٗلٜٔخ ك٢ حُٔـخُ ح٫ػظ٤خى١ ٝحٍُٜٞ حُ

ح٧ٓخ٤١َ ٝح٧ك٬ّ ٝحُلٌخ٣خص ٝحُوَحكخص. إ حُٔـخُ ح٫ػظ٤خى١ ٛٞ ظخَٛس ُـ٣ٞش 

َٛف، ٝرٔخ أٗٚ ًٌُي كبٗٚ ٣ٌخى ٫ ٣ظـخُٝ أ٣ش ُـش ٓؼ٤٘ش أٝ ٓـٔٞػش ُـ٣ٞش. اٗٚ 

ؤط٢ ًٌُي ٤ٌٓق رخُؼوخكش، رٔؼ٠٘ إٔ حُظوخ٤ُي حُٔـخ٣ُش طٔظط٤غ ك٢ أ٣ش ُـش إٔ ط

ٝطٌٛذ، ؿ٤َ إٔ ٓ٘٘ؤ ح٧ٓطٍٞس ٝط٘خهِٜخ ٣ظـخُٝحٕ حُليٝى حُِـ٣ٞش ػ٠ِ ٓٔخكخص 

«٤ُ٘ٓش ٝحٓؼش، ٬ٔ٘٣ٕٝ أًؼَ حُ٘ؼٞد طزخ٣٘خ  
(998)

. 

حُٔؼ٠٘ » William Rayٝطَؿْ ٣ٞث٤َ ٣ٞٓق ػ٣ِِ )حُؼَحم( ًظخد ٤ُْٝ ٍح١ 

 Literary Meaning from Phenomenology toح٧ىر٢ ٖٓ حُظخَٛحط٤ش ا٠ُ حُظل٤ٌ٤ٌش 

Deconstruction » ّ(، ٝطٌٖٔ ه٤ٔظٚ ك٢ 6899)ظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخ

حكظٞحثٚ ػ٠ِ َٗف ٝحف ُِلًَخص حُـي٣يس ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُ٘وي 

 حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢.

ٝهي حرظيأ حُٔئُق رظخَٛحط٤ش حُوَحءس، ػْ ط٘خٍٝ حُٔؼ٠٘ ك٢ ٗظ٣َش حُظل٤َِ 

رخُز٣ٞ٤٘ش ٝح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤خ، ٝحٗظ٠ٜ رؼ٬ػش ٗٔخًؽ  حُ٘ل٢ٔ ٝحُ٘ظ٣َش حُظؤ٤ِ٣ٝش، ٝحػظ٠٘

ُِ٘وي حُـي٢ُ: ح٩ك٬ٍ ٝحُظوط٢ )ٓظخ٢ِٗ ك٤ٖ(، ٝٛيّ حُظخ٣ٍن ـ طؤؿ٤َ حٌُحص 

                                                                 
 .5ػ ص 1987)ترجمة أحمد المديني( ػ دار الشؤوف الثقافية ػ بغداد « في أصوؿ الخطاب النقدؼ الجديد»عدة مؤلفيف:  .388

)ترجمة صبار سعدوف السعدوف( ػ دار الشؤوف « حيف ينكسر الغصف الذىبي: بنيوية أـ طبولوجيا»مونز، بيتر:  .389
 .171ػ ص 1987الثقافية ػ بغداد 



 ـ 221ـ  

)٫ٍٕٝ رخٍص(، ٝٓلخٍهش حُظل٤ٌ٤ٌش ـ طل٤ٌ٤ٌش حُٔلخٍهش )رٍٞ ى١ ٓخٕ(. ٣ٌٝخى ٌٛح 

حُـي٣يس  حٌُظخد إٔ ٣٘لَى ربهَحٍ حُوط٤ؼش حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُٔؼَك٤ش ر٤ٖ ح٫طـخٛخص

 ٝحُظو٤ِي حُٔخثي.

رض ٛيٟ ٝٛل٢ )َٜٓ( ًظخرخ  ٛـ٤َح  ٛخٓخ  ك٢ ٤ٓخهٚ ػٖ حُ٘وي ح٧ىر٢  َّ ٝػ

حُ٘وي »ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٗظ٣َخ  ٝططز٤و٤خ ، ٝكَٔ حٌُظخد ػ٘ٞحٕ 

، ٣وِٞ حٌُظخد ٖٓ ٝػخثن ًظخرظٚ ٝحُظؼ٣َق رٔئُل٤ٚ، ٝإ ًخٗض 6898« )ح٧ىر٢

(، أٓخ حُٔئُلٕٞ كْٜ 6899أٗٚ ٣ظٞهق ػ٘ي ػخّ  حُٔظَؿٔش هي أٗخٍص ا٠ُ

د.رََٝٗ، ٝى.ٓخى٤ِ٣٘خ، ٝى.ًٞط٢، ٝؽ.ّ.ؿ٤ٌِٕٔٞ. ْٟٝ حٌُظخد ك٫ٜٞ  كٍٞ 

حُٞٛق ٝحُٔؼَكش ٝحُلٌْ ٝحُلْٜ ٝحُ٘وي ك٢ ٟٓٞغ حُظٔخإٍ، ؿ٤َ إٔ حُلَٜ ح٧ْٛ 

، ٣ُٝٔظٜيٟ ك٤ٚ، أًؼَ ٖٓ رو٤ش حُلٍٜٞ ربٗـخُحص ػِْ ح٧ىد، ٝهٞحٓٚ «حُلْٜ»ٛٞ 

ُ٘ظخّ ح٢ُ٘ٔ٧ ٝحُ٘ؼ٣َش ٝطل٤َِ حُوزَ ٝحُز٤٘ش ُٖٝٓ حُوزَ ٝٓيحٍ حُ٘ٚ، ح

ٝطظَىى ك٢ ػ٘خ٣خ ٌٛح حُلَٜ ٗظَحص ؿخًزٕٔٞ ٝا٣و٘زخّٝ ٝرَٝد ٝرخٍص 

ٝؿ٣َٔخّ ٝر٣َٕٔٞ ٣ًَٝٔظ٤لخ ٝؿ٤٘٤ض ٝٓٞحْٛ
(981)

. 

حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢: »ٟٝٝغ ػزي ح٣ٌَُْ كٖٔ )٣ٍٞٓش( ًظخرخ  رؼ٘ٞحٕ 

(، ٣ٝوظِق ٌٛح حُٜٔطِق ػ٘ٚ ك٢ حُ٘وي 6881« )La Thematiqueٗظ٣َش ٝططز٤ن 

ح٧ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ، ٌُٖٝ كٖٔ أٍحى ًظخرٚ طؼ٣َلخ  رخُظـَرش حُ٘وي٣ش ح٣َُ٘خ٣ٍش )ٗٔزش 

ا٠ُ حُ٘خهي حُل٢َٔٗ حُٔؼَٝف ؿخٕ ر٤٤َ ٣ٍ٘خٍ( ٖٓ أؿَ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ر٘خء حُٜٔ٘ؾ 

هِن، حُٟٔٞٞػ٢ ح٣َُ٘خ١ٍ. ٝىحكغ ػٖ طوي٣ٔٚ ُِٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ رؤٗٚ اػخىس 

ك٘خهيٗخ ٣ٍ٘خٍ ُْ ٣ويّ ٜٓ٘ـٚ ك٢ ٣ّٞ ٖٓ »٤ُْٝ ٓـَى ٗوَ ٖٓ ُـش ا٠ُ أهَٟ، 

ح٣٧خّ ػ٠ِ حُ٘لٞ ح١ٌُ هيٓ٘خٙ. ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼَ ٖٓ ىٍحٓظ٘خ َٓؿؼخ  ُِٜٔ٘ؾ 

«حُٟٔٞٞػ٢ ٫ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٝكٔذ، ٝاٗٔخ ك٢ حُِـخص ح٧هَٟ
(986)

. 

ّ. كٜ٘خى ٓؼِٕٔٞ ًًَٝ كٖٔ إٔ حُظ٤خٍ حُ٘وي١ ح٣َُ٘خ١ٍ ُْ ٣ُٞي ٖٓ حُؼي

ٝك٬ٓلش ًزخٍ ٣ٌِٕ٘ٞ رلن حُـيحٍ حُ٘ظ١َ ح١ٌُ طٔظ٘ي ا٤ُٚ أػٔخٍ حُ٘وخى 

حُٟٔٞٞػ٤٤ٖ، كظؤػَ ٣ٍ٘خٍ رـخٓظٕٞ رخ٬ٍٗ، ٝؿخٕ رٍٞ ٓخٍطَ، ٝحىٓٞٗي 

ٍَٛٞٓ. ٝٗٞٙ رخُـٜٞى حُٔؼَك٤ش ٝحُلِٔل٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُظ٢ أٜٓٔض ك٢ طٌٕٞ حُ٘وي 

ح١ٌُ « ٤ِ٘٤ٚ ٣ٌظذ ػٖ ٗلٔٚ ر٘لٔٚٓ»حُٟٔٞٞػ٢، ٓؼَ ٫ٍٕٝ رخٍص ك٢ ًظخرٚ 

٣ؼيّ ٗٞػخ  ٖٓ حُظلو٤ن حُؼ٢ِٔ ٢ُٔ٘ حُوَحءس حُٟٔٞٞػ٤ش، ٝٓخ٤ٍَٓ رَٝٓض ك٢ 

)ٝٛٞ ٍٝح٣ش ٤ُْٝ رلؼخ  ٗوي٣خ ، ٍٝرٔخ « رلؼخ  ػٖ حُِٖٓ ح٠ُخثغ»ًظخرٚ ح٤َُٜ٘ 

٣وٜي كٖٔ أٗٚ ًخٕ ٓـخ٫  ه٤ٜزخ  ُيٍحٓخص حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢(، ٝحُز٤َ ر٤ـخٕ 

                                                                 
)الطبعة  1999ػ القاىرة  1999)ترجمة ىدػ وصفي(. مكتبة األسرة « النقد األدبي»برونل. ب. )وزمالؤه(:  .391

 .165-117( انظر الصفحات 1989األولى 

 .9ػ ص 1991ػ المؤسسة الجامعية ػ بيروت « المنيج الموضوعي: نظرية وتطبيق»حسف، عبد الكريـ:  .391
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، ٝٓخ٤ٍَٓ ٣ٍٕٔٞ ح١ٌُ كخٍٝ ك٢ ًظخرٚ «َٝف حَُٝٓخٗظ٤ٌ٤ش ٝحُلِْحُ»ك٢ ًظخرٚ 

إٔ ٣ٔظؼ٤ي حُل٤خس حُيحه٤ِش ُِٔزيػ٤ٖ ح٣ٌُٖ كَِ « ٖٓ رٞى٤َُ ا٠ُ ح٣َُٔخ٤ُش»

كٜئ٫ء ٣ٌِٕ٘ٞ »أػٔخُْٜ، ؿ٤َ إٔ كٖٔ حهظَٜ ػ٠ِ رخ٬ٍٗ ٝٓخٍطَ ٍَٝٛٞٓ، 

«ٓخ أ٤ٔٓ٘خٙ رخُـيحٍ حُلِٔل٢ ح١ٌُ ٣ٔظ٘ي ا٤ُٚ ٣ٍ٘خٍ
(982)

خ ٣ٌَ٘ ٜٓخىٍ ، ٝٛٞ ٓ

حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢ ػْ َٗف ٓلخ٤ْٛ حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢: حُٟٔٞٞع ـ حُٔؼ٠٘ ـ حُل٤ٔش ـ 

حُو٤خٍ ـ حُؼ٬هش ـ حُظـخْٗ ـ حُيحٍ ٝحُٔيٍُٞ ـ ٌَٗ ح٠ُٕٔٔٞ ـ حُز٤٘ش ـ حُؼٔن ـ 

حَُٔ٘ٝع ٝحُوٜي٣ش ٝحُٞػ٢ ـ حُٔلخُش، ٝطَؿْ ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػٖ رٍٞ ح٣ِٞحٍ، ػْ 

حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ ٗخهيح  ػ٬هخطٚ رخُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ  ػخ٣ٖ ك٢ حُلَٜ ح٧ه٤َ

 ٝحُٟٔٞٞػ٤ش حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُز٣ٞ٤٘ش. 

حُظل٤ٌ٤ٌش: »ٝطَؿْ ٍػي ػزي حُـ٤َِ ؿٞحى )حُؼَحم( ًظخد ٣ًَٔظٞكَ ٍّٗٞ 

)ظَٜص طَؿٔظٚ « Deconstruction: Theory and Practiceحُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن 

ٛللش ٖٓ  699ٚ حُو٤ِِش )(، ٣ٝللَ حٌُظخد، ػ٠ِ ٛللخط6882رخُؼَر٤ش ػخّ 

حُوطغ حُٔظ٢ٓٞ( رؼَٝٝ ٗوي٣ش ٓؼٔوش ُـٌٍٝ حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُ٘وي حُـي٣ي ٖٓ ًخ٢ٗ ا٠ُ 

ٓخ ٍٝحء حُ٘وي حُـي٣ي، ٩ٜٝٓخّ ؿخى ى٣ٍيح، ُِٝ٘وِش ٖٓ حُٜٞص ا٠ُ حُ٘ٚ، ٫ٞٛٝ  

ا٠ُ ٤ٗظ٘ٚ، ٝٓخ ر٤ٖ ٓخًٍْ ٤ٗٝظ٘ٚ ك٤ٔخ حٓٔخٙ ٤ٓخٓخص حُظل٤ٌي، ٝا٠ُ ح٫طٜخ٫ص 

ك٤غ حُظل٤ٌ٤ٌش رٞؿٜٜخ حُٔظطَف: ؿ٤ٞك١َ ٛخٍطٔخٕ، ؽ. ٤ِ٤ِٛ ٤َِٓ.  ح٤ٌ٣َٓ٧ش،

٣ٝوظْٔ حٌُظخد رؤٓجِش كيس: َٛ ِٝٛض حُظل٤ٌ٤ٌش ا٠ُ كيٝىٛخ حُٜ٘خث٤ش؟ ٝٓخ آُض 

ا٤ُٚ ح٧ٛٞحص حُٔؼخٍٟش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ػ٬هش حُِـش ٝحُ٘ي، ؿ٤َ إٔ حُٔئُق ٓخ ٣ِزغ 

 حع حُ٘وي١ حُؼخ٢ُٔ: إٔ ٣ؼظَف رظَٔد حُظل٤ٌ٤ٌش ٜٓ٘ـخ  ػو٤ٗ٬خ  ك٢ حُظَ

ُوي أٍٓض حُظل٤ٌ٤ٌش ٤ٛٔ٘ش ؿي٣يس ُِٔ٘خه٘خص حُيحثَس ٌٓ٘ ُٖٓ ٣ٞ١َ ر٤ٖ »

ح٧ىد ٝحُلِٔلش، ُْٝ طٌٖ ىػخٟٝ حُظل٤َِ ٓطَٝكش ٖٓ هزَ حُز٬ؿ٤٤ٖ حُٔزيث٤٤ٖ 

ًٔخ ١َكٜخ رٍٞ ى١ ٓخٕ، ُْٝ ٣ٌٖ حُ٘وي هي حٓظِي ٓؼَ ٌٛٙ حُ٘ـخػش ٝحُؼو٤ٗ٬ش 

«ػو٢ٗ٬ ك٢ حُظل٤ٌ٤ٌشٝحُ٘ٔط٤ش، ًٔخ ١َكض ًٜٔ٘ؾ 
(989)

. 

ػَٜ »ٝطَؿْ ؿخرَ ػٜلٍٞ )َٜٓ( أٍٝ ًظخد ٗخَٓ ػٖ حُز٣ٞ٤٘ش 

( ٩ى٣غ ٣ِٝ٣ًََ، ٝٛٞ ًظخد ٗوي١ أٗزٚ رظو٤٤ْ ُلٜخى ٌٛح 6882« )حُز٣ٞ٤٘ش

حُٜٔ٘ؾ ٖٓ ٗ٘ٞثٚ ا٠ُ حٗظٜخٍٙ، ٝطـِـِٚ ا٠ُ ٤ٓخى٣ٖ ٓظؼيىس: ػِّٞ حُِـش، ٝح٩ٗخٓش، 

ظخ٣ٍن، ٝح٫ؿظٔخع، ٝحُ٘وي ح٧ىر٢، ا٠ُ حٓظيحىٙ ا٠ُ ٝحُلِٔلش، ٝحُظل٤َِ حُ٘لل٢ٔ، ٝحُ

ٓ٘خٛؾ أهَٟ، ا٠ُ أكُٞٚ ٝحٌٗلخء رؼٞ ٍُٓٞٙ ػ٘ٚ. ٝر٤٘ض ٓئُلش حٌُظخد أٜٗخ 

هٜيص ا٠ُ طوي٣ْ ٗظَس ٗخِٓش ا٠ُ حُز٣ٞ٤٘ش حُل٤َٔٗش. ُٝٔخ ًخٕ ُِز٣ٞ٤٘ش أػَه١ٞ ك٢ 
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هَٟ، ٖٓ ٓؼَ ٓـظٔغ حُٔؼول٤ٖ حُل٤٤َٖٔٗ، ُٜٝخ طٞؿٜٜخ ٗلٞ ح٧ٗٔخم حُلِٔل٤ش ح٧

، ٝحُٔخ٤ًٍٔش ٝكِٔلش حُظخ٣َٛخص Hermeneticsكًَش ػِْ حُظؤ٣َٝ 

Phenomenology َُٝحُٞؿٞى٣ش ٝحُؼو٤ٗ٬ش.. حُن، كوي هٜٜض حُٔئُلش ك٫ٜٞ  ٧ر ،

ٓٔؼ٢ِ حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ ح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ ٝحُٔخ٤ًٍٔش ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٝح٧ىد ٝحُظخ٣ٍن، 

٣َٝ ٝػِْ ح٫ؿظٔخع. ٝٝؿٚ ػٜلٍٞ ٝأرَُ هٜٜٞٓخ ك٢ حُٔخ٤ًٍٔش ٝػِْ حُظؤ

اٗخٍس حٗظوخى٣ش ُِٔئُلش ػ٠ِ حٓظل٤خء طٔظيػ٤ٜخ ٝحؿزخص حُؼِْ ٟٝٓٞٞػظ٤ٚ، 

ٍٝٛخٗش حُؼخُْ، ك٢ أٗٚ ُٖ ٣ظيهَ ر٤ٖ حُٔئُلش ٝحُوخٍة ك٢ ٓ٘خه٘ش ح٠ُٕٔٔٞ 

ٌُٖ ٖٓ حُٔل٤ي إٔ ٬ٗكع إٔ أؿِذ ًظخرخص حُز٤٣ٞ٤ٖ٘ »حُظؤ٢ِ٣ٝ ُٔ٘ظٍٞٛخ، ٝ

. ٫ٝ ٣وظَٜ ح٧َٓ ك٢ ًُي ػ٠ِ 6819خُلؼَ رؼي ػخّ حُل٤٤َٖٔٗ هي طـ٤َص ر

أُظ٤َٓٞ ٝكًٞٞ ح٣ٌُِٖ كَٛخ ػ٠ِ ٗل٢ ِٛظٜٔخ رز٣ٞ٤٘ش ٤ُل٢ ٗظَحّٝ، رَ 

أٗٚ ٛـَ حُط٣َوش حُظ٢ ًخٕ  6891رظـخُٝٛٔخ ا٠ُ ٫ٍٕٝ رخٍص ح١ٌُ أػِٖ ػخّ 

ٖٝٓ «. حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ ُِوٚ»ػ٘يٓخ ًظذ ٓيهِٚ ح٤َُٜ٘ ا٠ُ  ٣6811ظزؼٜخ ػخّ 

٤ي، أ٠٣خ ، إٔ ٤٠ٗق إٔ ٓطخُغ حُٔزؼ٤٘٤خص هي ٜٗيص أكٍٞ حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ كَٗٔخ حُٔل

ٗلٜٔخ، رخُويٍ ح١ٌُ ٜٗيص كًَش ؿي٣يس ٠ٓخىس )ُْ طٌق ػٖ حُظٜخػي(، ٣ظِػٜٔخ 

حُٔلٌَ حُل٢َٔٗ ؿخى ى٣َ٣يح ح١ٌُ حٗطِن، حرظيحء، ٖٓ ٓزيأ طي٤َٓ حُز٣ٞ٤٘ش ػ٠ِ ٗلٞ 

«ٓخ كٜٜٔخ حُز٣ٞ٤ٕ٘ٞ ك٢ ٓزيأ أَْٓٛ
(984)

. 

 Jean Yvesطَؿْ هخْٓ حُٔويحى )٣ٍٞٓش( ٓلَح  ٟؤخ  ُـخٕ ا٣ق طخى٤٣ٚ ٝ

Tadie  ٞٛ« ٖحُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َ٘La Critique Litteraire Au XX
e
 

Siecle( »6899 ٝ ُّٝؼِٚ حَُٔؿغ ح٧ًؼَ 6889ظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخ .)

٤ي حُ٘وي١ حُـَر٢: اكخ١ش رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ُِ٘وي ح٧ىر٢ ٝطٞحِٜٛخ ٓغ حُظوِ

ح٤٤ٌُِٖ٘ حَُّٝ، حُ٘وي ح٧ُٔخ٢ٗ، ٗوي حُٞػ٢، ٗوي حُو٤خٍ، حُ٘وي حُظل٢ِ٤ِ حُ٘ل٢ٔ، 

٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ ح٧ىد، حُِٔخ٤ٗخص ٝح٧ىد، ػ٤ٓ٬ش ح٧ىد، حُ٘ؼ٣َش، حُ٘وي حُظ٢٘٣ٌٞ. 

، ٝٛٞ ٗٔذ ٓؼَك٢، ٛخٍ ُِ٘وي ػ٠ِ هيّ «ٓ٘خٍس ح٧ٌٓ٘ي٣ٍش»٠ٔٓ حُٔئُق حُ٘وي 

حُ٘وي ٛٞ ًُي ح٠ُٞء ح١ٌُ ٤٘٣َ أػٔخٍ »ػٔخٍ حُظ٢ ٣وّٞ رظل٤ِِٜخ: حُٔٔخٝحس ٓغ ح٧

«حُٔخ٢ٟ حُظ٢ ُْ ٣زيػٜخ، أٝ ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٜخ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣٘ظؾ ٓؼ٬٤  ُٜخ
(981)

٣ز٤ٖ . 

حٌُظخد حُـٜٞى حُ٘وي٣ش حُلؼ٤ؼش ُو٤خّ ػِْ ٨ُىد، ُٝو٤خّ ػ٤ِٔش ُِيٍحٓش ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي 

 Johnد ح١ٌُ كٍَٙ ؿٕٞ ٓظَٝى ح٧ىر٢. ٝطَؿْ دمحم ػٜلٍٞ )كِٔط٤ٖ( حٌُظخ

Sturrock ٚٗحُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼيٛخ ٖٓ ٤ُل٢ ٗظَحّٝ ا٠ُ ى٣ٍيح »، ٝػ٘ٞح
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Structuralism and Since from Levi Stauss to Derrida( »6898  ٚٝظَٜص طَؿٔظ

(، ٠٣ْٝ حٌُظخد، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓويٓش حُٔلٍَ، ٓوخ٫ص ػٖ 6881رخُؼَر٤ش ػخّ 

ّ ٗوخى ٓؼَٝك٤ٖ ٖٓ ؿ٤ٔ٘خص أٍٝٝر٤ش ٝأ٤ٌ٣َٓش: ًِٞى ٤ُل٢ أػ٬ّ حُ٘وي ٝحُلٌَ رؤه٬

ٗظَحّٝ )روِْ ىحٕ ٓز٣َ٤َ(، ٫ٍٕٝ رخٍص )روِْ ؿٕٞ ٓظَٝى(، ٤٘٤َٓٝ كًٞٞ 

)روِْ ٤ٛيٕ ٝح٣ض(، ٝؿخى ٫ًخٕ )روِْ ٓخٌُُْٞ ر١ٞ(، ٝؿخى ى٣ٍيح )روِْ ؿٞٗخػخٕ 

.)ًَِ 

٫ ٣ٌٖٔ  إٔ حُز٣ٞ٤٘ش ٤ُٔض ٌٓٛزخ ، رَ ٢ٛ ٜٓ٘ؾ، اً»ٍأٟ ٓلٍَ حٌُظخد 

َُِٔء إٔ ٣ٜزق رٜخ ٝؿٞى٣خ  ـ ك٤ِْ ػٔش ٗٞحى ٤ِ٤ُش ر٣ٞ٤٘ش ػ٠ِ حُـخٗذ ح٣٧َٔ، ٖٓ 

حَُٜ٘، ٤ُْٝ ػٔش ٬ٓرْ ر٣ٞ٤٘ش طَطي١ أٝ أِٓٞد ك٤خس ٣ظزغ، ٧ٕ حُز٣ٞ٤٘ش ٓخ ٢ٛ 

ا٫ ٜٓ٘ؾ رلغ، ٣َ١وش ٓؼ٤٘ش ٣ظ٘خٍٝ رٜخ حُزخكغ حُٔؼط٤خص حُظ٢ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ كوَ 

غ طو٠غ ٌٛٙ حُٔؼط٤خص ـ ك٤ٔخ ٣وٍٞ حُز٣ٞ٤ٕ٘ٞ ـ ٓؼ٤ٖ ٖٓ كوٍٞ حُٔؼَكش رل٤

«ُِٔؼخ٤٣َ حُؼو٤ِش
(981)

. 

إٔ حُٔل٣ٌَٖ حُؤٔش ح٣ٌُٖ ٣ظ٘خُْٜٝ ٌٛح حٌُظخد ًظخد أ٠٣خ ، »ٓؼِٔخ أٟٝق 

كْٜ ٗي٣يٝ ح٩كٔخّ رخٌَُ٘ ح١ٌُ طظوٌٙ ًظخرخطْٜ ٝٓطِؼٕٞ ػ٠ِ ك٤َ حُز٬ؿش 

٤ش ح٤ٟ٧ن حُظ٢ ٝطؤػ٤َحطٜخ.. ْٝٛ ٣َك٠ٕٞ إٔ ٣لَ٘ٝح ٟٖٔ حُليٝى ح٧ِٓٞر

٣ظطِزٜخ حُوطخد ح٧ًخى٢ٔ٣ حُظو٤ِي٣ٝ.١ـذ إٔ ٣ٌٕٞ آَحكْٜ ح٧ِٓٞر٢ أَٓحّ 

٣ـٌر٘خ ُْٜ ٫ ػوزش طلـزْٜ ػ٘خ. ٝٛٞ طلي ٓلٔٞد ُظٞهؼخط٘خ رٞٛل٘خ هَحء ُِظخ٣ٍن 

أٝ حُلِٔلش أٝ حُ٘وي ح٧ىر٢، أٝ ٜٓٔخ ًخٕ ح٫ْٓ ح١ٌُ ٢ٔٔٗ ًظخرخطْٜ رٚ، ٝٛٞ طلي 

«ش َٝٓىٝى ك١ٌَك٢ ٓلخُٝش هزُٞٚ ٓظؼ
(989)

. 

ٓويٓش ك٢ حُٔ٘خٛؾ »ٝطَؿْ ٝحثَ رًَخص ٝؿٔخٕ ح٤ُٔي )٣ٍٞٓش( ًظخد 

( ٝٛٞ حٌُظخد ٗلٔٚ ح١ٌُ طَؿٔٚ ٍٟٞحٕ ظخظخ 6884« )حُ٘وي٣ش ُِظل٤َِ ح٧ىر٢

 Introduction aux Methodesٓيهَ ا٠ُ ٓ٘خٛؾ حُ٘وي ح٧ىر٢ »)٣ٍٞٓش( رؼ٘ٞحٕ 

Critique Pour l’Analyse Litteraire( »6881  ّٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخ

(، ٝٛٞ أكيع ًظخد ٓظَؿْ ػٖ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُِ٘وي ح٧ىر٢، اً َٗ٘ 6889

ٚ:  6881ػخّ  ٤ُْ »رزخ٣ٍْ، ٣ٝلَٔ حٌُظخد ٗظَس ؿي٣يس ُٔلّٜٞ حُ٘وي ٝٓٔخٍٓظ

حُ٘وي ٤ٓظخُـش، أ١ ُـش كٍٞ حُِـش، ًِـش حُٔؼخؿْ، رَ ٛٞ ٗ٘خ١ اريحػ٢ ٓؼِٚ ٓؼَ 

ؿخُ حُوٍٞ رؤٕ ح٧ىد اريحع ط٤ًَز٢، كخُ٘وي اريحع طل٢ِ٤ِ. ٫ٝ ؿ٠٘  ح٧ىد. ٝاًح ٓخ
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ػٖ حُلٞحٍ ر٤ٖ حُوطخر٤ٖ. اً ٫ ٣وّٞ ٗوي ٓزيع ا٫ رٞؿٞى أىد ٓزيع، ٫ٝ ٣ظطٍٞ 

«أىد ٓزيع ا٫ رٞؿٞى ٗوي ٓزيع ٛٞ ح٥هَ
(989)

. 

طُٞع حٌُظخد ا٠ُ كٍٜٞ أرَُص ٓآٍ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُِ٘وي ح٧ىر٢: حُ٘وي 

 ٢ حُظ٣ٌٞ٘

La critique genetique ٝحُ٘وي حُظل٢ِ٤ِ ـ حُ٘ل٢ٔ، ٝحُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ،La critique 

thematique ٝحُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ،La sociocritiqe ٝحُ٘وي ح٢ُٜ٘ ،La critique 

textuelle.ٕٞٝهي ًظذ كٍٜٞ حٌُظخد ٗوخى ٝرخكؼٕٞ ك٤َٔٗ ، 

ح١ٌُ « د حُـَدٓلخًخس: حُٞحهغ ًٔخ ٣ظٍٜٞٙ أى»ُٝؼَ حٌُظخد ح٧ْٛ ٛٞ 

رٚ ػٖ ح٧ُٔخ٤ٗش دمحم ؿي٣ي )٣ٍٞٓش( ػخّ  َّ رٔؼخٝٗش ح٧د ٍٝكخث٤َ ه١ٍٞ  6889ػ

)٣ٍٞٓش(، ح١ٌُ طَؿْ ٜٗٞٙ حُؼَٜ ح٢٤ُٓٞ حُظ٢ طلظخؽ ُلٜٜٔخ ٝطَؿٔظٜخ 

اٗٔخٕ ٓظٌٖٔ ٖٓ حُِـش ح٬ُط٤٘٤ش، ًٔخ طَؿْ حُ٘ٞحٛي ح٬ُط٤٘٤ش أٝ حٌُٔظٞرش رِـش 

ٜٔ٘ـ٤ش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٤ٓ٫ٝٔخ حُظؤ٣َٝ حُؼَٜ ح٢٤ُٓٞ. ٝحٌُظخد ٌٓظٌٞد ر

حُي٢ُ٫ ك٢ ٓيحٙ ح٧ػٔن، ٓظـخُٝح  حُظطز٤ن حُٔي٢ٍٓ أٝ حَُ٘ٝف حُ٘ظ٣َش، ٓخ٤ٟخ  

ا٠ُ ٍإٟ ططز٤و٤ش ػ٠ِ ٜٗٞٙ أىر٤ش ٖٓ ػٍٜٞ ٓوظِلش، ٝرِـخطٜخ ح٤ِٛ٧ش، اً 

٣ٜزق كْٜ حُٞحهغ ك٢ ٌٛح حٌُظخد ٓوظِلخ  ػٔخ ٛٞ ٓخثي، ٓؼ٤َ حُٞحهغ، ٝطٌٕٞ 

ُٔلخًخس حُظ٢ أ١ِوٜخ أٍٓطٞ طلخػ٬  ُِظؤ٣َٝ حُي٢ُ٫ كٍٞ ٗظَس ح٩ٗٔخٕ حُـَر٢ ح

ُؼخُٔٚ حُٔٔظي هَحرش ػ٬ػش آ٫ف ٓ٘ش ك٢ ٜٗٞٛٚ ح٧ىر٤ش. ٝهي أهَ حُٔئُق ٗلٔٚ 

رخُظزخّ ٜٓطِلخص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٫ٝ ٓؤُٞك٤ظٜخ، ٝأكخٍ هَحءٙ ا٠ُ ًظزٚ 

ٖٓ حُلٞح٢ٗ ٝح٫ٓظٜ٘خىحص، ُظؤ٤ُلٚ  ، ٝٗلَ«حُزلغ ك٢ حَُِٓ»حُٔخروش، ٤ٓ٫ٝٔخ 

حٌُظخد ك٢ أٓظخٗزٍٞ رؼ٤يح  ػٖ ٌٓظزظٚ حَُث٤ٔش، ٓؼظٔيح  ػ٠ِ حُظل٤َِ حُي٢ُ٫ 

ح١َُِٓ ُِٜ٘ٞٙ ٗلٜٔخ، ٝٛٞ ك٢ ؿَٞٛ حُِ٘ػشحُظ٢ ػُِطٜخ ح٫طـخٛخص 

حُـي٣يس
(988)

. 

 نحو عمـ السرد: -1-5

٢ ٓوخ٫ص طؼَف حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ حُؼَد ا٠ُ حَُٔى ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص، ٝط٘

ٝأرلخع ًؼ٤َس ك٢ حُي٣ٍٝخص، ٓظَؿٔش أٝ ٓئُلش ػٖ حَُٔى، ػٖ ح٩هزخٍ حُٞحٓغ 

ػ٠ِ حَُٔى ك٢ ىٍحٓظْٜ ٝٗويْٛ. ٜٝٗيص حُظٔؼ٤٘٤خص حٗلظخكخ  أًزَ ُزلٞع حُوٜش 

١َحثن طل٤َِ حَُٔى ح٧ىر٢: »ٝح٣َُٝش ػ٠ِ ػِْ حَُٔى، ٍٝرٔخ ًخٕ ٌُظخد 

                                                                 
ػ  1997)ترجمة رضواف ظاظا( ػ سمسمة عالـ المعرفة ػ الكويت « يمدخل إلى مناىج النقد األدب»عدة مؤلفيف:  .398
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ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ( حُظؤػ٤َ ح٧ًزَ ك٢ ط٤ٔ٘ش 6882« )ىٍحٓخص

ٝحَُٝح٣ش. ٣ٝٔؼَ ٌٛح حٌُظخد ًٍٝس ح٫ٛظٔخّ حُؼَر٢ رخُٔٔؤُش حُٜٔ٘ـ٤ش ك٢ أرؼخىٛخ 

حُٔؼَك٤ش حُ٘ظ٣َش ٝحُظل٤ِ٤ِش ُٔ٘ظ١َ ػِْ حَُٔى، ٝرخ٫ٓظ٘خى ا٠ُ ٍٝحىٛخ 

ٜٜٝٗٞٛخ ح٤ِٛ٧ش ٝحُظؤ٤ٔ٤ٓش، ٝهي ٗل٠ ػزي حُل٤ٔي ػوخٍ رخْٓ حُٔظَؿ٤ٖٔ إٔ 

، ٧ٕ «حُؼٞحُْ ح٧هَٟ»رظَف ك١ٌَ، أٝ رخ٤ٔٗخم ٓغ ٓخ طٌٍٝٙ ٣ٍخف ٣ظؼِن ح٧َٓ 

ٓؼَ ٌٛح ح٫ٛظٔخّ ٣ظَؿْ ك٢ حُٞحهغ، كخؿش ٓخٓش ا٠ُ طؼ٤ٔن حُٔؼَكش ٝحُٞػ٢ 

رخُ٘ظ٣َخص ٝرخُٔ٘خٛؾ حُظ٢ طٌٖٔ ٖٓ حُظويّ ك٢ حُوَحءس حُ٘وي٣ش ُِٜ٘ٞٙ، ٖٝٓ 

ا٠ُ حُٞؿخٛش أٝ  حُٔٔخٛٔش ك٢ كَ ٓ٘خًَ حُظؤ٣َٝ ٝطٜل٤ق حُوَحءحص حُظ٢ طلظوي

«ا٠ُ حُٜٔيحه٤ش
(411)

. 

 ػْ كيى حُٔيحٍحص حُٔ٘ظًَش ر٤ٜ٘خ اؿٔخ٫  ك٤ٔخ ٢ِ٣:

ط٘٘ـَ ٌٛٙ حُيٍحٓخص رٜ٘خػش حُٔلخ٤ْٛ، ٤ٛٝخؿظٜخ رٔٔظٟٞ ٖٓ حُيهش 

ٝحُظلي٣ي ٣زؼي ػٜ٘خ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫ُظزخّ ٝحُظيحهَ، ٓؼِٔخ طٜظْ ًٌُي رخهظزخٍ 

٢ٜ٘، ٝىٕٝ ح٫هظٜخٍ ك٢ ًُي ػ٠ِ ٜٓيحه٤ش طِي حُٔلخ٤ْٛ ك٢ ٤ٓخم حُظل٤َِ حُ

حُٜ٘ٞٙ حُز٤ٔطش، رَ طظـخُٝٛخ ا٠ُ هطخرخص أًؼَ طؼو٤يح  ًخَُٝح٣ش ٓؼ٬ ، 

 ٝرَٔحػخس ٓوظ٤٠خص ح٤ُٔخم حُؼوخك٢ ٝحُِٔخ٢ٗ حُؼخّ.

إ حٓظِٜخّ حُِٔخ٤ٗخص ٝحػظٔخىٛخ ًٗٔٞؿخ  ُِظل٤َِ، ُْ ٣لَ ىٕٝ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ 

وطخد حَُٔى١ ٝح٧ىر٢ ٓ٘ٚ رٌَ٘ ٓليٝى٣ش ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ رخُو٤خّ ا٠ُ طؼوي حُ

 هخٙ.

طوٚ ١َحثن حُظل٤َِ ٝٗٔخًؿٚ حُٔزٍِٞس ٓـخ٫ص رلغ رؼ٤ٜ٘خ: حَُٔى ح٧ىر٢ 

 ٝحَُٝحث٢ ٓ٘ٚ رٌَ٘ هخٙ.

ٝطوق ك٢ حُظل٤َِ ػ٘ي ٓٔظ٣ٞخص ٤ٜٗش ٫ طٌخى طظـخُٝٛخ: ٓٔظٟٞ حُوطخد 

 أٝ حُوٜش ك٢ حُـخُذ اًح ٓخ طز٤٘٘خ ٌٛٙ حُؼ٘خث٤ش حُ٘خثؼش.

 ح٧رلخع حُظخ٤ُش: ٝهي ْٟ حٌُظخد

  َٓيهَ ُِظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ َُِٔى )٫ٍٕٝ رخٍص، ًٝخٕ طَؿْ ا٠ُ حُؼَر٤ش ٖٓ هز

 أًؼَ ٖٓ َٓس(.

 .)ٓو٫ٞص حَُٔى ح٧ىر٢ )طِك٤ظخٕ طٞىٍٝف 

 .)كيٝى حَُٔى )ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض 

 .)ٓوظ٤٠خص حُ٘ٚ ح٧ىر٢ )ؿخد ٤ُ٘٘لِض 

                                                                 
 1992منشورات اتحاد كتاب المغرب ػ الرباط )ترجمة عدة مترجميف( ػ « طرائق تحميل السرد األدبي»عدة مؤلفيف:  .411
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 .)َ٫ ٣ل٢ٌ حَُٝح٣ش )ُٝؾ ؿخٗؾ ًخ٣ِ٣ ٖٓ 

 حُوطخد حُٔزخَٗ ٝؿ٤َ حُٔزخَٗ )إٓ رخٗل٤ِي(.ح٧ِٓٞد حَُٔى١ ٝٗل ٞ 

 .)ٌٞحُوخٍة حًُ٘ٔٞؿ٢ )آزَطٞ ا٣ 

 .)ٕٞٔرٜيى حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حَُٝح٣ش ٝحُوٜش )٤٘٤َٓ ٍح٣ 

 .)ّح٤ٔ٤ُٔخث٤خص حَُٔى٣ش: حٌُٔخٓذ ٝحُٔ٘خ٣ٍغ )أ. ؽ. ؿ٣َٔخ 

 .)أؿَ ٤ٔ٤ٓخث٤ش طؼخهز٤ش َُِٝح٣ش )ك٬ى٤ٔ٣َ ٢ٌِٔٗ٣ًَ ٖٓ 

ٞٙ ح٧ٓخ٤ٓش ُؼِٔخء حَُٔى ٝٓ٘ظ٣َٚ ٝٗوخىٙ، ػْ حٗطِوٞح ا٠ُ طَؿٔش حُٜ٘

أٓؼخٍ ٫ٍٕٝ رخٍص ٝطٞىٍٝٝف، كظَؿْ ٫ٓزَطٞ ح٣ٌٞ  ػيس ٜٗٞٙ ك٢ 

حُي٣ٍٝخص، ٝك٢ ًظذ ٓ٘ظًَش، ؿ٤َ إٔ ح٧ْٛ ٛٞ طَؿٔش حٗطٞحٕ أرٞ ٣ُي )ُز٘خٕ( 

(. 6881« )حُوخٍة ك٢ حُلٌخ٣ش: حُظؼخٟي حُظؤ٢ِ٣ٝ ك٢ حُٜ٘ٞٙ حُلٌخث٤ش»ٌُظخرٚ 

ظخد ٓيٟ حُظوؼ٤ي ٝحُظل٣َغ ح١ٌُ آُض ا٤ُٚ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ٗوي ٣ٝؼٌْ ٌٛح حٌُ

حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ًٍٝٝطٚ ػِْ حَُٔى، ٖٓ أؿَ طوؼ٤يٙ ٟٝز٢ ٜٓ٘ـ٤ظٚ، كظ٠ إٔ 

ػٖ حُظؼز٤َ »حُ٘خَٗ حُظْٔ حُؼٌٍ ُٔظَؿٔٚ رخُ٘ظَ  ا٠ُ حُٔ٘خم حُظ٢ طٌزيٛخ رلؼخ  

خٓظويحّ ٜٓطِلخص ٝحٗظوخهخص ٝحُِلع حُٔ٘خٓز٤ٖ، ٝحٓظ٘زخ١ حُٔؼخ٢ٗ، ٝحُٔـخَٓس ر

٤ُٔظط٤غ حُظؼز٤َ ػٔخ ٣َ٣يٙ ػخُْ ًخٓزَطٞ ح٣ٌٞ. ٝهي حٟطَ أرٞ ٣ُي أًؼَ ٖٓ َٓس 

«ُظـ٤٤َ رؼٞ حُٜٔطِلخص ٝحُٔلخ٤ْٛ أػ٘خء حُؼَٔ ػ٠ِ ط٤٠٘ي حٌُظخد
(416)

. 

ٝهي ًخٕ حُٔظَؿْ ػ٠ِ ر٤٘ش ٖٓ حُٜؼٞرخص حُظ٢ ٣لَُٛخ ططٍٞ ػِْ حَُٔى 

ٟٝغ حٌُِٔش رٜٜ٘خ حُل٢َٔٗ ا٠ُ ؿخٗذ حُ٘ٚ ك٢  ٜٓ٘ـ٤خ  ٜٝٓطِل٤خ ، كؼٔي ا٠ُ

ػٔٞى هخٙ، ٓغ حُؼِْ إٔ حُ٘ٚ ٌٓظٞد رخ٣٩طخ٤ُش رخ٧َٛ، ًٔخ ٟٝغ كَٜٓخ  

َٓ٘ٝكخ  ُِٜٔطِلخص ك٢ هظخّ ًظخرٚ، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًُي ًِٚ، كبٕ هَحءس ٌٛح 

حٌُظخد طلظخؽ ا٠ُ ٓؼَكش ٓؼٔوش رـٌٍٝ ػِْ حَُٔى، ك٢ اٗـخُحص ح٤ٗ٬ٌُ٘ش 

حُِٔخ٤ٗخص ٝحُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ أك٠ض ا٤ُٚ ٖٓ حطـخٛخص ٗوي٣ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٤َُٓٝش ٝ

 Theory« ٗظ٣َش ك٢ حُؼ٤ٓ٬ش»حُؼ٤ٓ٬ش، ٝك٢ ؿٜٞى ح٣ٌٞ حُٔخروش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ًظخرٚ 

of Semiotics (6891.) 

ٝطَؿْ ػزي حَُكٔخٕ أ٣ٞد )طْٞٗ( أٍٝ ًظخد رخُِـش حُؼَر٤ش ُـ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض 

هطخد »ظخرٚ ح٧ْٛ ك٢ ػِْ حَُٔى ٛٞ (، ٌُٖٝ 6891ً« )ٓيهَ ُـخٓغ حُ٘ٚ»

رخُل٤َٔٗش ٓوخٍٗخ  رخ٤ٌ٣َٓ٧ش  Figures III( »6892حُلٌخ٣ش: رلغ ك٢ حُٜٔ٘ؾ 

Narrative Discourse: An Essay in Method  ػخّ 2ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ح٢ُ /

 (، ٝهي طَؿٔٚ دمحم ٓؼظْٜ ٝػزي حُـ٤َِ ح٧ُى١ ٝػَٔ ك٢ِٔ )ٝطل٤ي حُٔويٓش6889

(. ٫ٝ ٣ٔخ١ٍ أكي، إٔ 6884ؼش ح٠ُٝ٧ ٍرٔخ ٛيٍص رخُيحٍ حُز٠٤خء ػخّ إٔ حُطز

                                                                 
)ترجمة انطواف أبو زيد( ػ المركز « القارغ في الحكاية: التعاضد التأويمي في النصوص الحكائية»ايكو، امبرتو:  .411
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ؿ٤٘٤ض ٓخٍّ، ٝٓخ ٣ِحٍ، طؤػ٤َح  ٓظؼخظٔخ  ك٢ حٗظ٘خٍ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي 

حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ رخٍص ٝطٞىٍٝٝف ٝؿ٣َٔخّ ٝح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ 

 ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ.

ٍ ؿ٤ي ُِـٜي حُظَؿ٢ٔ حُؼخٍف ٓؼخ« هطخد حُلٌخ٣ش »ٝحػظوي إٔ طَؿٔش 

ٝحُٔيهن، اً كٞص حُظَؿٔش طؼ٣َلخ  رٔخ٤ٍَٓ رَٝٓض، ٧ٕ حٌُظخد ططز٤ن ُِٜٔ٘ؾ 

، ٝرـ٤٘٤ض رٜيى رَٝٓض، «حُزلغ ػٖ حُِٖٓ ح٠ُخثغ»ٝحُ٘ظ٣َش ػ٠ِ ٍٝح٣ظٚ 

ك٤ٔخ طِوخٙ رَٝٓض ٖٓ ٗوي، ٝك٤ٔخ ٓؼِٚ ؿ٤٘٤ض ك٢ ػِْ حَُٔى، ٝك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، 

هطخد »ؿٔش ؿ٤٘٤ض ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش، ٝآهَٛخ كَٜ ٖٓ حٓظوٜخء ُلًَش طَ

ٗظ٣َش حَُٔى: »ٟٖٔ ًظخد « حُٔ٘ظٍٞحص حَُٔى٣ش»ٗلٔٚ طلض ػ٘ٞحٕ « حُلٌخ٣ش

(، ٝهخّ رخُظَؿٔش ٜٓطل٠  حُ٘خؿ٢، ا٠ُ 6898« )ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظَ ا٠ُ حُظزج٤َ

ؿخٗذ ٜٗٞٙ ُٞح٣ٖ رٞع، ٝر٣ٍْٞ حٝٓز٢ٌٔ٘، ٝكَحُٗٔٞ ٍّٝٓٞ ٤ًٕٞ، 

 ٢ِ، ٝؿخٕ ح٣َٓخٕ.٣ًَٝٔظ٤خٕ حٗـ

ٝأٗخٍص حُٔويٓش ح٠ُٝ٧ ُِظَؿٔش أ٠٣خ  ا٠ُ حٓظؼٔخٍ ؿ٤٘٤ض ك٢ هَحءس 

ٜٗٞٙ َٓى٣ش ػَر٤ش، ًٔخ ػ٘ي ٤ِٓح هخْٓ ٝٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ، ٝط٘خُٝض ٬ٌ٘ٓص 

ُِيهش ٝحُٟٞٞف »حُظَؿٔش ٝكُِٜٞخ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٌِٓ٘ش حُٜٔطِلخص، ٟٝٔخٗش 

ش حُظ٢ أٗـِطٜخ ىؿ٤ٖ. ا. كخٍٝ حُٔظَؿٕٔٞ ٠ٓخٛخس طَؿٔظْٜ رخُظَؿٔش ح٤ٌ٣َٓ٧

٣ُٖٞ، ٝطَؿٔٞح ٓويٓش ؿٞٗخػخٕ ًخَُ ُِظَؿٔش ح٤ٌ٣َٓ٧ش. ٝكَٛٞح ك٢ طَؿٔش 

حُٔظٖ ػ٠ِ ا٣َحى ػ٘ٞحٗخص حُٔئُلخص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝحُظؼخر٤َ ح٬ُط٤٘٤ش ك٢ أٓلَ 

حُٜللخص، ٓؼِٔخ حٓظؼِٔٞح هط١ٞخ  ٓظ٘ٞػش أكـخّ حُلَٝف ٝحُِٕٞ ح٧ٓٞى، ٓٔخ 

 ؿ٤يح  ُظَؿٔش أٜٓخص حٌُظذ، ٝحُٜٔخىٍ ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ ٣ـؼَ ٖٓ ٌٛٙ حُظَؿٔش ٓؼخ٫  

حُظَحع ح٩ٗٔخ٢ٗ حُوي٣ْ ٝحُلي٣غ، ٝطظ٠خػق كخؿظ٘خ ا٠ُ أٓؼخٍ ٌٛٙ حُظَؿٔش ك٢ 

ٌٛح حُٞهض ح١ٌُ طَىٟ ك٤ٚ ٌٛح حُؼِْ ٌٝٛح حُلٖ ا٠ُ ٓٔظ٣ٞخص ٫ طلُٞ حُليّ ح٧ى٠ٗ 

٢ٛٝ ػزض  ٖٓ ح٠َُٟ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘ٔخًؽ. ٝطظ٤ِٔ ٌٛٙ حُظَؿٔش ر٬ٔكوٜخ،

حُٜٔطِلخص ٝػزض ح٧ػ٬ّ، ٝػزض ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش ٝحُل٤٘ش ٝحُ٘وي٣ش، ٝػزض 

 حُ٘و٤ٜخص.

٫ٝ ٗي، إٔ طؤػ٤َ ٜٓ٘ؾ ؿ٤٘٤ض ًز٤َ ك٢ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش، ًٔخ 

٬٘ٓكع ك٤ٔخ رؼي ك٢ رلؼ٘خ، ٌٝٛح حٌُظخد، ٛٞ ح٧ٓخّ، ك٢ ٜٓ٘ؾ ؿ٤٘٤ض، 

ٚ: حُظَط٤ذ، حُٔيس، حُ ظٞحطَ، ح٤ُٜـش، حُٜٞص، ٝحٌُظخد، ًٔخ ٝٓلخ٤ٛٔٚ ٜٝٓطِلخط

ػَٔ حٓظلِح١ُ، اٟخكش »٣وٍٞ ؿٞٗخػخٕ ًخَُ، رلغ ك٢ ر٠٘ ح٧ىد ١َٝحثوٚ، ٝ

«ا٠ُ أٗٚ أىحس ٫ ؿ٠٘ ػٜ٘خ ُِزخكؼ٤ٖ ك٢ حُلٌخ٣ش
(412)

. 

                                                                 
دمحم معتصـ وعبد الجميل األزدؼ وعمر حمي( ػ )ترجمة « خطاب الحكاية: بحث في المنيج»جينيت، جيرار:  .412
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 السيرة: -1-6

ِٝٝٛض ػ٘خ٣ش حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ا٠ُ طؼ٣َذ حُٜ٘ٞٙ حُ٘وي٣ش حُظ٢ طيٍّ 

ُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش، كظَؿْ دمحم حُوخ٢ٟ ٝػزي ح٫ُٚ ُٛٞٚ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش، ٝطٔظٜي١ رخ

« L’Autobigraphieح٤َُٔس حٌُحط٤ش »)طْٞٗ( حٌُظخد حُؼٔيس ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٝٛٞ 

 Georges( ُٔئُلٚ ؿٍٞؽ ٓخ١ 6882ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخّ  6898)

Mayح١ٌُ ٟٝغ ٓويٓش ُِظَؿٔش حُؼَر٤ش، ػزَ ك٤ٜخ ػٖ ٓؼخىطٚ ر٘وَ حٌُظخد ا٠ُ ، 

حُؼَر٤ش ٧ٓزخد ػ٬ػش، أُٜٝخ أٗٚ ػٔي، ٌٓ٘ ريح٣ش ٌٛح حٌُظخد، ا٠ُ طَى٣ي كٌَس ٗخثؼش 

ٓلخىٛخ إٔ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ٌَٗ أىر٢ طوظٚ رٚ حُل٠خٍس حُـَر٤ش، ٌٝٛٙ حُٔزخىٍس 

ك٢ ٓز٤ِٜخ ُزط٬ٕ ٌٛح حُِػْ، كٔخ ٣ـٔغ ر٤ٖ ر٢٘ ح٩ٗٔخٕ أًؼَ ٓٔخ ٣لَم ر٤ْٜ٘، 

ٓخ ًظزٚ ك٢ ٓخُق حُِٓخٕ ُْ طزَ ؿيطٚ ح٣٧خّ، أ١ ٝػخ٤ٜٗخ أٗٚ ٓؼ٤ي إٔ ٣ؼِْ إٔ 

ٍح٤٘ٛش ًظخرٚ، ٝػخُؼٜخ ؿزطظٚ رَإ٣ش ٌٛح حٌُظخد ٣َ٘٘ ك٢ طَؿٔظٚ حُؼَر٤ش، كَٔىٙ 

ا٠ُ أٗٚ ١خُٔخ أٓق ُـِٜٚ ُـش ح٠ُخى، ٌُٖٝ حُظوخٍد ر٤ٖ حَُ٘م ٝحُـَد، ٌٝٛح 

ػٖ  ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛٙ، ك٢ ٓز٤ِٚ ُ٘ل٢ ًُي ح٧ٓق، ُٝؼَ ٌٛح حُٔظَٜ إٔ ٣ٌٕٞ

ح٤َُٔس حٌُحط٤ش. اٜٗخ ٓلخٍهش أٝ ٓؼـِس طظٔؼَ ك٢ إٔ كي٣غ حَُٔء ػٖ أهٚ 

هٜخثٚ ك٤خطٚ ٛٞ ح١ٌُ ٣ـؼَ هخ١ٍء ٤َٓطٚ حٌُحط٤ش ٣ـي ٗلٔٚ ك٤ٚ
(419)

 .

ٝحٌُظخد، رخهظٜخٍ، أَٗٔ َٓؿغ ػٖ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص حُ٘وي حُلي٣غ، 

َ حٌُحط٤ش، ح٤َُٔس ٝأًؼَٛخ ىهش ٝطٔل٤ٜخ  ُو٠خ٣خٛخ ٜٝٓطِلخطٜخ: ط٤ٜ٘ق ح٤ُٔ

حٌُحط٤ش ٝح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش حُو٣َزش، ٓؼَ حًٌَُٔحص، ًٝظذ حُٞهخثغ، ٝح٤ٓٞ٤ُخص 

 حُوخٛش، ٝح٤َُٔس، ٝحَُٝح٣ش، ٝح٤َُٔس ؿ٘ٔخ  أىر٤خ .

 Leػْ طَؿْ ػَٔ ك٢ِ )حُٔـَد( ك٤ِٜٖ ٖٓ ًظخد ك٤ِ٤ذ ُٞؿٕٞ ح٤َُٜ٘ 

pacte Autobiographique «(، ٝهي 6884« )ح٧ىر٢ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش: ح٤ُٔؼخم ٝحُظخ٣ٍن

أٍحى حُٔظَؿْ ٖٓ ٌٛٙ حُظَؿٔش إٔ ٣ٜلق حُٔلخ٤ْٛ حُٔـ١ِٞش ػٖ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش 

ُْ طٌٖ طَٟ ك٢ حٌُظخرش حٌُحط٤ش ٝح٧ٝطٞر٤ٞؿَحك٤خ، ٟٓٞ طٍّٞ ًحط٢ ٫ ؿٌٍٝ »حُظ٢ 

ُٚ ك٢ حُٞحهغ ح١ٌُ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٚ،  ٝح١ٌُ ٖٓ حُٔلَٝٝ إٔ ٣ؼزَ ػ٘ٚ ريٍ ح٩ؿَحم 

«حُْ حُلَى ٝٓظخٛخطٜخك٢ حُلي٣غ ػٖ ػٞ
(414)

. 

حهظَٜ ك٢ِ ػ٠ِ ك٤ِٜٖ، ٠٣ٔخٕ حُؼي٣ي ٖٓ حُو٠خ٣خ حُـ٣َٛٞش ك٢ هطخد 

ح٤َُٔس حٌُحط٤ش، ٝك٢ ػ٬هش ٌٛٙ ح٧ه٤َس رخُظخ٣ٍن ح٧ىر٢. ٝهيّ ُٜٔخ رٔويٓش ٟخك٤ش 

                                                                 
ػ ص  1992)ترجمة دمحم القاضي وعبد هللا صولو( ػ بيت الحكمة قرطاج ػ تونس « السيرة الذاتية»ماؼ، جورج:  .413
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ػٖ ٗوي ح٤ُٔؼخم ح٧ٝطٞر٤ٞؿَحك٢: ٬ٌ٘ٓص حُلي ٝحُٜٔطِق ٝحُظطخرن ٝحُؼوي 

د، ٝاػخىس حُوِن حُ٘ؼ١َ، ٝأ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ح٤َُٔس حٌُحط٤ش، ٝحُوخٗش حُلخٍؿش ٝح٧ِٓٞ

ٝٓٔؤُش حُظٞػ٤ٖ، ٝػويس حٌُٗذ، ٓٔخ ٣ـؼَ هَحءس ُٞؿٕٞ ٤َُِٔس حٌُحط٤ش أهَد ا٠ُ 

 حُ٘ٚ حُؼ٢ِٔ حُ٘وي١.

 عود إلى ما بعد الحداثة: -1-7

طؼخَٓ حُ٘وي ح٧ىر٢ ٓغ ٓلّٜٞ ٓخ رؼي حُليحػش رخٍطزخى ُحى حُظزخٓٚ حُظزخٓخ  أٗي، 

ًخٕ حُٔلّٜٞ ك٢ حُـَد ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ حُوِن ٝكويحٕ حُظلي٣ي، كبٕ حُ٘خهي حُؼَر٢،  ٝاًح

ٝٓؼِٚ حُٔلٌَ، ىْٝٛ رٚ، ُْٝ ٣َم رٚ ا٠ُ كيٝى ٝحٟلش، ٝٓٞهق ٗوي١
(411)

. 

ُْ ٣ٔظوَ رؼي، ػ٘يٗخ، أٝ « ٓخ رؼي حُليحػش»ٝٓٔخ ٣ـيٍ ًًَٙ إٔ ٜٓطِق 

٠ حُليحػش، ٓٔخ ٤٘٣َ هخٍؽ حُليٝى. ُوي ٗ٘ؤ حُٜٔطِق ٓظؼؼَح  ػ٠ِ أٗٚ ٍى كؼَ ػِ

ا٠ُ رِزِظٚ، ٗؤٕ ٓخ ٬٣ُّ ٍىٝى حُلؼَ ارخٕ ٛيٍٝٛخ حُٔزخَٗ، ًٝخٕ ح٢ٌ٣َٓ٧، 

ح١َُٜٔ ح٧َٛ، ا٣ٜخد كٖٔ، حُ٘خهي ح٧ًؼَ طظزؼخ ، ٝط٘ظ٤َح ، ُِٜٔطِق هخٍؽ 

(. ٫ٗي إٔ ٓئُلخص ًؼ٤َس، 6899« )ػٞىس ٓخ رؼي حُليحػش»حُليٝى، ٤ٓ٫ٝٔخ ًظخرٚ 

ك٢ حُ٘وي « ٓخرؼي حُليحػش»خ ، ظَٜص هزَ ًُي ػٔخ ٢ٔٓ ًظزخ  ٝٓوخ٫ص ٝأرلخػ

حُل٢َٔٗ أٝ حُ٘وي ح٧ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ، ؿ٤َ إٔ ا٣ٜخد كٖٔ ػ٢٘ ٌٓ٘ ٓطِغ 

حُٔزؼ٤٘٤خص رٌٜٙ ح٫ٗزؼخهخص أٝ حُظـي٣يحص ٖٓ ىحهَ حُليحػش، ُٔـخ٣َطٜخ، أٝ 

ُظـي٣يٛخ، ُٝؼِ٘خ ٤َ٘ٗ ك٢ ٌٛح ح٫طـخٙ ا٠ُ ٓوخُش ٓزٌَس ٣٩ٜخد كٖٔ ػٖ 

ػ٠ِ إٔ حٓظويحّ ا٣ٜخد كٖٔ ٗلٔٚ «. ر٤ٌض، ٝه٤خٍ ٓخ رؼي حُليحػش ؿ٣ْٞ،»

، ٝػٔش طيحهَ هخثْ ٝٓٔظَٔ ر٤ٖ «ٓخ رؼي حُلي٣غ»ُِٜٔطِق ٓوِوَ ِٓظزْ، ك٤ٔٔ٤ٚ 

(. ٝهي Modern, Modernity, Modernismحٗظوخهخص حُلي٣غ ٝحُليحػ٢ ٝحُليحػش )

ق ظخَٛس ٓخ ٛخٍص رِزِش حُٜٔطِق ا٠ُ ٓو٣َش ٖٓ حُٔؼـْ حُوطخر٢ ح١ٌُ ٣ٜ

( أٓؼِش ٛخهزش 16، حُؼيى6889رؼي حُليحػش، ٝأٍٝى ٛزل٢ كي٣ي١ )حٌََُٓ، 

ٌُٜٙ ح٧ٛيحء حُٔخهَس ًٔخ ك٢ كي٣غ ػخُْ ح٫ؿظٔخع ٝحُ٘خهي حُؼوخك٢ ح٢ٌ٣َٓ٧ 

 (.Muddle, Jumble, Tumbleىح٤٤َٗ ر٤َ ػٖ طوز٢ ُٝوزطش ٝٗوِزش )

ٞؿي إٔ ك٤ي٣ٌٍٞ ٍٛي ا٣ٜخد كٖٔ ظٍٜٞ حُٜٔطِق ك٢ حُؼوخكش حُـَر٤ش، ك

( ٛٞ أٍٝ ٖٓ حٓظويّ حُٜٔطِق ك٢ ًظخد ُٚ ٓطزٞع 6892-6992ى١ أٝط٤ْ )

                                                                 
-1882رصد إيياب حسف ظيور المصطمح/ ما بعد الحداثة، في الثقافة الغربية، فوجد أف فيدريكو دؼ اوتيس ) .415

عودة ما بعد »، وذلؾ في كتابو 1934عاـ  ( ىو أوؿ مف استخدـ المصطمح في كتاب لو مطبوع1932
 .1987المطبوع عاـ « الحداثة

« الكرمل»أما في النقد العربي، فقد جرػ أوؿ تمحيص نقدؼ لممصطمح في عدة مقاالت مؤلفة ومترجمة في مجمة 
 .1997لعاـ  52و 51)راـ هللا( في العدديف 
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ح٬ُط٢٘٤ -، ػْ حُظوطٚ ٢ُ ك٤ظْ، ٝٛ٘ق ك٢ ا١خٍٙ حُ٘ؼَ ح6894٢ٌ٣َٓ٧ػخّ 

ػخّ « ىٍحٓش ك٢ حُظخ٣ٍن_». ٝط٬ٛٔخ ط٣ٞ٘ز٢ ك٢ ًظخرٚ 6842حُٔؼخَٛ ػخّ 

ح٤ُٝ٧ٖ ٛٞ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ٍى ، ك٢ ٤ٓخم ٓوظِق ػٖ ٓخرو٤ٚ. ًخٕ حُوٜي ُيٟ 6849

كؼَ ػخ١ٞٗ ػ٠ِ حُليحػش ٖٓ ىحهِٜخ، ر٤٘ٔخ ػخ٣ٖ ط٣ٞ٘ز٢ حُٜٔطِق كِوش طخ٣ٍو٤ش 

ؿي٣يس ك٢ حُل٠خٍس حُـَر٤ش. ىحٍ حُٜٔطِق ػ٠ِ أه٬ّ حُ٘وخى ٓيحٍح  ُِٔو٣َش 

ٝحُٜـخء أًؼَ ٓ٘ٚ ى٫ُش ٠ٍٟ أٝ طوي٣َ، ٓٔخ ٢٘٣ رظلٍٞ حُٜٔطِق ا٠ُ 

ٛخص ٍحك٠ش أٝ ٓؼخٍٟش ُِٔخثي ح٧ىر٢: حُليحػش ٓظزخ٣٘ش ػٖ حطـخ« طؼز٤َحص»

ٗخؿِس أٝ ٓظٜخٍػش ٓغ حُظوخ٤ُي ٝح٧ٍٛٞ ٝحُظؤ٤َٛ، ط٤ًٞيح  ٣ُٜٞش كخَٟس أٝ 

ؿخثزش أٝ ٓـ٤زش، ٢ٛٝ َٛحػخص أؿـظٜخ ١ٞحرغ حُليحػ٤ش ح٧ٍٝر٤ش رخْٓ حًَُِٔ 

 ٝح١٧َحف حُظ٢ َٓص رؤ١ٞحٍ ٓظؼيىس ٖٓ حُظزؼ٤ش ا٠ُ حُـِٝ حُؼوخك٢ ا٠ُ حُؼُٞٔش،

َٛحػخص حُٜٔض، ٠ٓخكش « ٓخ رؼي حُليحػش»ر٤٘ٔخ ٜٗيص، ٝٓخ طِحٍ حطـخٛخص 

ا٠ُ َٛحػخص حُٔٔظٍٞ، ٓٔخ ٣ٔظيػ٢ اػخىس ح٫ػظزخٍ ُؼوخكخص طؼخ٢ٗ ٖٓ ح٩ٛٔخٍ أٝ 

« ٓخ رؼي حُليحػش_»ح٬ُٓزخ٫س، ٝر٤٘ٔخ ٠ٔٓ ٗوخى أٓؼخٍ أٍك٘ؾ ٛخٝ ٝٛخ١ٍ ٤ُل٤ٖ 

« ٓخ رؼي حُليحػش_»كٖٔ إٔ ٓو١ٞخ  ػٖ حُليحػش، ٍأٟ آهَٕٝ أٓؼخٍ ا٣ٜخد 

كخٟ٘ش ُؼوخكش حُـٔخ٤َٛ ٝأِٟحرٜخ ٖٓ كٕ٘ٞ حُزٞد أٝ حُٜٔض أٝ حُٔٞرَٓخٕ أٝ 

ؿٞىٝ أٝ حُظلٌي أٝ ح٬ُ طٞؿٚ، كظ٠ أٗٚ أ١ِن ػ٠ِ حُؼَٜ حَُحٖٛ حْٓ ػَٜ 

 (.                6896« )ح٬ُ طٞؿٚ ح٬ُُّٔ»

لـخٍ ػوَ أٝحهَ ٓخ رؼي حُليحػش: حٗ»ٝهي ًخٕ ًظخد ٓخ٢ٓ أىْٛ )ُز٘خٕ( 

ٚ: حُلٔلش ح٤٠ُٔجش ( أٍٝ حٓظـخرش ُِٔلّٜٞ، ؿِذ ػ٤ِٜخ 6884« )حُوَٕ ـ حُ٘

ػَٝ ططٍٞحص حُليحػش ا٠ُ ٓخ رؼي حُليحػش ك٢ حُـَد، ٝٗوي حُظوِق حُؼَر٢: 

رٔٞحُحس حُليحػش ك٢ حُـَد ًخٕ حَُ٘م ٣ؼ٤ٖ روخ٣خ ك٠خٍس ط٘ظض ٝطلظض، ًٝخٕ »

و٣َش ؿخرَس ٤َُْٓ رٜخ ٓخ طيحػ٠ ٝٓخ ٓو٢ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ حَُ٘ه٢ ٣لخٍٝ ُِٔٔش روخ٣خ ػز

«ك٠خٍطٚ حُٔخُلش
(411)

. 

 Jean-Francoisٝطَؿْ أكٔي كٔخٕ )َٜٓ( ًظخد ؿخٕ كَحٗٔٞح ٤ُٞطخٍ 

Lyotard « حُٟٞغ ٓخ رؼي حُليحػ٢ ـ طو٣ََ ػٖ حُٔؼَكشLa Condition post-

moderne( »6898  ّ6884ٝظَٜص طَؿٔظٚ رخُؼَر٤ش ػخ :ٍ (، ِٝٓلن رٚ ٓوخ

ٍ: ٓخ ٢ٛ ٓخ رؼي حُليحػش؟ ٓغ طٜي٣َ روِْ ك٣َي٣ٍي ؿ٤ٕٔٔٞ، ح٩ؿخ رش ػ٠ِ ٓئح

ٝٛٞ ٝحكي ٖٓ ٓ٘ظ١َ ٓخ رؼي حُليحػش حُزخ٣ٍُٖ. ٝطٌٖٔ ه٤ٔش طٜي٣َٙ ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ 

اٟخءس ٌٛح حُٔلّٜٞ  ك٢ رؼيٙ حُل٠خ١ٍ ٝحُل١ٌَ حُ٘خَٓ، أ١ أٗٚ ٫ ٣وظَٜ ػ٠ِ 
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٤لش، ؿ٤َ طخ٣ٍو٤ش، ٗخ٤ٛي ػٖ ح٧ىد ٝحُ٘وي، ٓٔخ ٣ـؼَ ح٫ٓظـخرخص حُؼَر٤ش ُٚ ٟؼ

 ػيّ حطٔخهٜخ ٓغ ح٧ٗٔخم حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش:

إ اَٛحٍ ٤ُٞطخٍ ػ٠ِ طل٤َِ حُلٌخ٣ش ك٢ ٟٝغ طزيٝ ك٤ٚ حُلٌخ٣خص ٗلٜٔخ »

ٓٔظل٤ِش، ٛٞ اػ٬ٕ ػٖ ػِٓٚ إٔ ٣ظَ ٤ٓخ٤ٓخ  ٝٓـخى٫ ، أ١ إٔ ٣ظـ٘ذ ك٬  

ؼَ ىح٤٤َٗ رَ، ٓ٘ظَح  ٝحكيح  ٌٓٔ٘خ ، ٝكظ٠ ٓ٘طو٤خ  ُِٔؤُم ٣ظٔؼَ ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ، ٓ

أ٣ي٣ُٞٞؿ٤خ  ُِظٌ٘ٞهَح٤١ش، ٝٓيحكؼخ  ػٖ حُ٘ظخّ ًحطٚ. ٣َ١ٝوظٚ ك٢ ػَٔ ًُي ٢ٛ ٗوَ 

ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خص ح٧هيّ ُِليحػش حُؼ٤ِخ حُـٔخ٤ُش، ٝح٫كظلخء رطخهظٜخ حُؼ٣ٍٞش، ا٠ُ حُؼِْ 

٠ِ ٝحُزلغ حُؼ٢ِٔ رخُٔؼ٠٘ حُؼ٢ِٔ حُٔليى. رٌُي كبٕ هيٍس ٌٛح ح٧ه٤َ ح٬ُٓظ٘خ٤ٛش ػ

ح٫رظٌخٍ، ٝحُظـ٤َ، ٝحُوط٤ؼش ٝحُظـيى، ٢ٛ حُظ٢ ٓظ٘زغ حُ٘ظخّ، ح١ٌُ ٫ُٞ ًُي ٌُخٕ 

هٔؼ٤خ ، رخ٩ػخٍس حُ٘خُػش ٬ُٓظ٬د ُِـي٣ي ٝحُٔـٍٜٞ )آهَ ًِٔش ك٢ ٗٚ ٤ُٞطخٍ(، 

«ًٌُٝي رخُٔـخَٓس، رَكٞ ح٫ٓظؼخٍ، ٝرظ٘خكَحص حَُؿزش
(419)

. 

ليحػش ُْ ط٘لغ ك٢ اؿ٬ء ٬ُ٣َٝكع إٔ كًَش طؼ٣َذ حٌُظذ حُوخٛش رٔخ رؼي حُ

حُٔلّٜٞ أٝ أرؼخىٙ أٝ طخ٣ٍوٚ أٝ طخ٣ٍو٤ظٚ، ٧ٕ حُٔظَؿ٤ٖٔ ٝحَُٔحؿؼ٤ٖ حًظلٞح 

رظؼ٣َذ حٌُظذ ىٕٝ ٓؼَ ٌٛح حُؼَٔ حُظؼ٣َل٢ أٝ حُ٘وي١ ح٬ُُّ، أٝ ْٛ رؼ٤يٝ 

ح٫ٛظٔخّ ػٖ ٌٛح حُلٌَ ٝحٗظـخ٫طٚ، كوي طَؿْ كو١َ ه٤َِ )كِٔط٤ٖ، ٝهخّ 

ٓخ رؼي حُليحػش: »ؿزَح( ًظخد اىٝحٍى ٢ُٓٞ ٤ٔٓغ رخَُٔحؿؼش ؿزَح حرَح٤ْٛ 

(، ؿ٤َ إٔ ٌٛح حٌُظخد ٫ ٣ليى ٓلّٜٞ ٓخ 6881« )6841حُلًَخص حُل٤٘ش ٌٓ٘ ػخّ 

رؼي حُليحػش، ٫ٝ ٣ٟٞق حُلًَخص حُل٤٘ش حُٔؼزَس ػ٘ٚ، رَ ٣ٌظل٢ رخُ٘ظَ ا٤ُٜخ 

ٕ حُـ٤ِٔش طط٣َٞح  ُلًَخص حُليحػش ك٤ٔخ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش، ٣ًَِٝ ػ٠ِ حُل٘ٞ

ٝح٫طٜخ٤ُش ًخُظ٣َٜٞ ٝحُ٘لض ٝٓوخٍٗخطٜٔخ ٓغ ح٤ُٓٞٔو٠ ٝح٤ُٔ٘ٔخ، ٣ٍٝٞى أٓؼِش 

ٌُٜٙ حُلًَخص ٓخ رؼي حُليحػ٤ش ٓؼَ حُظؼز٣َ٤ش حُظـ٣َي٣ش ٝٓخ رؼي ح٤َُٓٞٓش 

 ٝحُٔٞر٣َخ٤ُش..حُن.

رض كخ١ٔش حُـ٢ٗٞ٤ )كِٔط٤ٖ( ًظخد ؿ٤خ٢ٗ كخط٤ٔٞ  َّ ٜٗخ٣ش حُليحػش: »ر٤٘ٔخ ػ

، حٌُظخد 6889« )6899ش ٝحُظل٣َ٤ٔش ك٢ ػوخكش ٓخ رؼي حُليحػش حُلِٔلخص حُؼي٤ٓ

(، ٫ٝ ٣ئ١َ ٓئُلٚ حُٔلّٜٞ أٝ طخ٣ٍوٚ، رَ 6899رخ٧َٛ رخ٧ُٔخ٤ٗش، ٝٛيٍ ػخّ 

 :ٕ ٣ؼخُؾ ٌٛح حُٔلّٜٞ ٖٓ ه٬ٍ حُ٘ظَس حُلِٔل٤ش ُؼ٬ػش ٖٓ أًخرَ حُل٬ٓلش ح٧ُٔخ

ظَر٤ش، ٌُٜٝ٘خ رؼ٤يس ، أٓخ حُٔؼَرش ك٢ٜ ٓؼَٝكش ك٢ حُ«٤ٛـَ ٤ٗٝظ٘ٚ ٤ٛٝيٍؿَ»

ػٖ حٛظٔخٓخص حُليحػش ٝٓخ رؼيٛخ ٤ٓٝخى٣ٖ حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝحُٔؼَك٢، ك٢ٜ طؼَد 
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رخ٤٣ٍُٜٖٞ حَُّٝ أٝ ح٧َٛ ح١ٍُٜٞ، ر٤٘ٔخ  Formalisteح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش 

ح٣ٍُٜٞش ٌٓٛذ آهَ، ظَٜ ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ ٓطخُغ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘
(419)

. 

ُلي٣غ ُٔلّٜٞ ٓخ رؼي حُليحػش، ٌُٜٝ٘خ طظَىى ػزخٍحص ٓوخٍرش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ ح

 ٗخثٜش ح٬ُٔٓق، ؿ٤َ ٓليىس ٝؿ٤َ ٝظ٤ل٤ش. 

 األسموبية: -1-8

رَُص ىٍحٓخص ح٧ِٓٞر٤ش ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص، ًٝخٕ ػزي ح٬ُّٔ حُٔٔي١ 

)طْٞٗ( ٖٓ أٝحثَ حُ٘وخى حُؼَد ح٣ٌُٖ ١َكٞح ح٤ُ٘ٔ٧ش ري٬٣  ك٢ ٗوي ح٧ىد، ػ٠ِ 

ح٧ِٓٞر٤ش »ٗوي ح٧ىد. ٝهي ٛ٘ق ًظخرٚ  إٔ ح٧ِٓٞر٤ش ىٍّ ُـ١ٞ أ٢ُ٘ٔ ك٢

( ٤ُز٤ٖ ح٥كخم حُظ٢ كظلظٜخ ح٤ُ٘ٔ٧ش أٓخّ حُ٘وي ح٧ىر٢ هَِ 6899« )ٝح٧ِٓٞد

حُظلوٚ ك٢ ح٧ِٓٞر٤ش، رظٔؼَ أٜٓٔخ ٝطلْٜ ٗظ٣َخطٜخ ٝحُٔٔي رِٓخٜٓخ. ُٝؼِ٘خ ٬ٗكع 

ُؼَد ٌٛح حُظيحهَ حُٞحٟق ر٤ٖ ح٧ِٓٞر٤ش ٝح٤ُ٘ٔ٧ش ك٢ طؼَف حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى ح

 ٌُٜٙ حُٔ٘خٛؾ ٝك٢ ٓٔخٍٓظْٜ.

طؼخَٓ حُٔٔي١ ٓغ ح٧ِٓٞر٤ش ٜٓ٘ـخ  ُـ٣ٞخ  طٌٕٞ  ٓغ حُليحػش ٝحُٔؼخَٛس، 

كخٛظْ رخ٧ٌٗخٍ، ٝأْٓ حُز٘خء ك٢ حُ٘ٚ، ٝحُؼِْ ٟٝٓٞٞػٚ، ٝأهٌ ٓلٜٞٓٚ 

ٝى٫ّٝ ٣ٍٝلخط٤َ، كخ٧ٍٝ ٣وٍٞ رؤٕ  ٨ُMichel Arriveِٓٞر٤ش ٖٓ ّ. آ٣ٍلخ١ 

ىر٢ كٔذ ١َحثن ٓٔظوخس ٖٓ ح٤ُ٘ٔ٧ش، ٝحُؼخ٢ٗ ٣ؼَف ح٧ِٓٞر٤ش ٝٛق ُِ٘ٚ ح٧

ح٧ِٓٞر٤ش رؤٜٗخ ٜٓ٘ؾ أ٢ُ٘ٔ، ٝحُؼخُغ ٣َحٛخ ػِٔخ  ٣ٜيف ا٠ُ حٌُ٘ق ػٖ حُؼ٘خَٛ 

ح٤ُِٔٔس حُظ٢ رٜخ ٣ٔظط٤غ حُٔئُق حُزخع َٓحهزش ك٣َش ح٩ىٍحى ُيٟ حُوخٍة حُٔوزَ 

اىٍحى ُظـيٝ ح٧ِٓٞر٤ش أ٤ُ٘ٔش طؼ٠٘ رظخَٛس كَٔ حٌُٖٛ ػ٠ِ كْٜ ٓؼ٤ٖ ٝ

ٓوٜٞٙ
(418)

، كيٍّ ٜٓخىٍس حُٔوخ١ذ ٝحُٔوخ١ذ ٝحُوطخد ٝحُؼ٬هش 

ٝح٩ؿَحء ك٢ ٓز٤َ اػخىس طؼ٣َق حُليع ح٧ىر٢، ٝطٞؿ٤ٚ ح٧ِٓٞر٤ش ُظظليى رٌٜٞٗخ 

 ػِٔخ  اٗٔخ٤ٗخ . 

ٝأػخى حُٔٔي١ ١زخػش ًظخرٚ ١زؼش ػخُؼش ٓ٘ولش ٝٓ٘لٞػش رز٤ِٞؿَحك٤خ 

ي٣َ ػ٠ِ رؼٞ حُٜٔطِلخص طيه٤وخ ، حُيٍحٓخص ح٧ِٓٞر٤ش ٝحُز٣ٞ٤٘ش، ٝحٗظَٔ حُظؼ

« ح٧ِٓٞد، ىٍحٓش ُـ٣ٞش اكٜخث٤ش»ٟٝٝغ ٓؼي ِٜٓٞف )َٜٓ( ًظخرٚ 

( ٝؿ٘ق رٚ ا٠ُ حُٔٞحءٓش ر٤ٖ ه٤ٜٛٞخص ح٧ِٓٞر٤ش حُؼَر٤ش، ٝر٤ٖ 6896)

ػِْ »حؿظ٬د حُٜٔطِق. ٝطزؼٚ ٬ٛف ك٠َ )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ حُؼ٢ِٔ حُ٘خَٓ 
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 ػِحّ )٣ٍٞٓش( ك٢ ًظخرٚ ح٧ًؼَ (، ٝدمحم6899« )ح٧ِٓٞد: ٓزخىثٚ ٝاؿَحءحطٚ

(، ٝهطغ ك٤ٚ رليحػش حُيٍحٓخص 6898« )ح٧ِٓٞر٤ش ٜٓ٘ـخ  ٗوي٣خ  »ٓوخٍرش ٜٓ٘ـ٤ش 

ٓٔظٔيس ٖٓ حُظلخػَ حُل٠خ١ٍ ٓغ حُـَد، »ح٧ِٓٞر٤ش ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢، ٝأٜٗخ 

ٌُٖٝ ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ُْ طٌٖ ٛ٘خى ريحثَ أٝ ٓوخٍرخص أِٓٞر٤ش ك٢ ٗويٗخ حُوي٣ْ، 

خ ٣ٜزق ٓ٘طِن ٌٛح حُزلغ ٛٞ ٓزخَٗس حُظَحع ٝحُٔؼخَٛس: ٓزخَٗس ٖٝٓ ٛ٘

حُظَحع ٖٓ ٓ٘طِن حُظلخػَ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُليحػش، ُٖٝ ٣ٌٖٔ ًُي رـ٤َ كْٜ ٌٛح 

حُظَحع حُ٘وي١، ٝحٓظـ٬ء أرؼخى حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُظ٢ ٣ظ٠ٜٔ٘خ، ٝطـخُٝ ٌٛح 

طٔخْٛ ك٢ حُٔٞهق ا٠ُ ػَٝ ٓظخَٛ حُليحػش ك٢ ٌٛح حُظَحع، ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ 

طؤ٤ًي حُٔؼخَٛس ًظخَٛس كخػِش ٫ ٓ٘لؼِش، ٝٓزيػش ٫ ٓـَى ٓظِو٤ش ٓٔظِزش. 

ٝٓزخَٗس حُٔؼخَٛس ٫ ٖٓ ٓ٘طن ح٫ٓظ٤َحى، رَ ٖٓ أكن حُظلخػَ حُل٠خ١ٍ ح١ٌُ 

٣ٌٔ٘٘خ ٖٓ ؿَرِش طَحػ٘خ ػ٠ِ ٟٞء ٜٓ٘ؾ ػ٢ِٔ ٣وَؿ٘خ ٖٓ ىحثَس ح٫ٓظ٬د 

«هق ػوخك٢ ٓؼخَٛحُؼوخك٢ حُٔخ١ٟٞ أٝ حُـَر٢، ٖٓ أؿَ اريحع ٓٞ
(461)

. 

أٍحى ػِحّ ٖٓ ًظخرٚ اػخٍس ح٫ٛظٔخّ رٌٜح حُٜٔ٘ؾ حُ٘وي١ حُـي٣ي، كليى ٓلّٜٞ 

ح٧ِٓٞد، ٝطخ٣ٍوٚ، ٝػ٘خَٛ حُوطخد ح٢ُ٘ٔ٧، ٝطؼ٣َق ح٧ِٓٞد، ٝرلغ 

ػ٬هش ح٧ِٓٞر٤ش رخُز٬ؿش ٝرخُ٘وي ح٧ىر٢، ٝح٫طـخٛخص ح٧ِٓٞر٤ش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢، 

ٞد حٌُخطذ ٝحُز٣ٞ٤٘ش(، ٝٗظَ رب٣ـخُ ك٢ حُ٘وي ح٧ِٓٞر٢ حُظؼز٣َ٤ش ٝحُلَى٣ش )أِٓ

حُؼَر٢ ػ٘ي حُويٓخء، ٝحُ٘وي ح٧ِٓٞر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ، ٓٔظل٤يح  ٖٓ 

ح٫طـخٛخص حُٜٔ٘ـ٤ش حُـي٣يس: ٜٓ٘ؾ طل٤َِ حُٞظخثق ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ حُلٌخ٣ش، ٜٝٓ٘ؾ 

ـ ح٠ُٔخثَ ـ طل٤َِ ح٧ٗوخٙ ـ حُؼٞحَٓ، ٜٝٓ٘ؾ طل٤َِ أٌٗخٍ حُظؼز٤َ )حُِٖٓ 

 ح٧ٌٓ٘ش(.

، ٝريأٛخ «ىٍحٓخص أِٓٞر٤ش»ٝأٛيٍ كخ٣ِ حُيح٣ش )٣ٍٞٓش( ِِٓٔظٚ حُ٘وي٣ش 

(. ٫ٝ 6881« )ؿٔخ٤ُخص ح٧ِٓٞد ـ حٍُٜٞس حُل٤٘ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢»رٌظخرٚ 

ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش »٣ول٠ إٔ ىٍحٓظٚ، ٝٓؼِٜخ ىٍحٓظٚ حُؼخ٤ٗش ػٖ ؿٔخ٤ُخص ح٧ِٓٞد 

ك٢ حُزلغ حُز٬ؿ٢ ٝحُِـ١ٞ ٜٓ٘خ ا٠ُ ٓلّٜٞ  ( أىه6892َ« )ُِظ٤ًَذ حُِـ١ٞ

 ح٧ِٓٞد ٝح٧ِٓٞر٤ش رخُٜٔطِق حُلي٣غ.

ٍٝرٔخ ًخٕ ٌٍٓ٘ ػ٤خ٢ٗ )٣ٍٞٓش( ح٧ًؼَ طوي٣َح  ٌُٔخٗش ح٧ِٓٞر٤ش ٜٓ٘ـخ  

د ًظخد  َّ  Leح٧ِٓٞد ٝح٧ِٓٞر٤ش»٣ؼظٔيػ٠ِ ػِْ حُِـش رٔلٜٞٓٚ حُلي٣غ، كوي ػ

Style et Stlistique  »ُ(، ُز٤٤َ ؿ٤َٝ 6898ؼَر٤ش ػخّ )ظَٜص طَؿٔظٚ ك٢ حPierr 

Guiraud  ًظخد ٣ؼَٝ ٗظ٣َش ؿي٣يس ٨ُِٓٞر٤ش رٞٛلٜخ ك٘خ  ر٬ؿ٤خ  ًٝظخر٤خ ٞٛٝ ،

٣ظـٚ ٗلٞ اٗ٘خء ػِْ ٨ُىد، ٝؿَٟ ٟٝغ ٓلّٜٞ ح٧ِٓٞد ك٢ ٓ٘ظٍٞٙ حُظخ٣ٍو٢، 

ًُٝي ٢ٌُ ٣للٚ ؿ٤َٝ ٤ًق ٣ِي رز٢ء ٖٓ اٍع ٫ ٣ِحٍ ك٤ٚ ٓـ٤٘خ ، ػ٠ِ كي 
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ىٍحٓش ُِٔظـ٤َحص حُِٔخ٤ٗش اُحء حُٔؼ٤خٍ حُوخػي١. ٌٝٛح »أِٓٞر٤ظٚ  طؼز٤َٙ، كٌخٗض

٣ظطخرن ٓغ حُظو٤ِي حُوي٣ْ ح١ٌُ ٠٣غ حُز٬ؿش ك٢ ٓٞحؿٜش حُوٞحػي. ٝحُوٞحػي، ك٢ ٌٛح 

حُٔ٘ظٍٞ، ٢ٛ ٓـٔٞػش حُوٞح٤ٖٗ، أ١ ٓـٔٞػش ح٫ُظِحٓخص حُظ٢ ٣لَٟٜخ حُ٘ظخّ 

٤ش حُل٣َخص ك٢ ىحهَ ٌٛح ٝحُٔؼ٤خٍ ػ٠ِ ٓٔظؼَٔ حُِـش، كخ٧ِٓٞر٤ش طليى ٗٞػ

حُ٘ظخّ. حُوٞحػي ٢ٛ حُؼِْ ح١ٌُ ٫ ٣ٔظط٤غ حٌُخطذ إٔ ٣ٜ٘ؼٚ. أٓخ ح٧ِٓٞر٤ش، ك٢ٜ 

ٓخ ٣ٔظط٤غ كؼِٚ. ٌُٝ٘٘خ ُٖ ٗو٢ِ ر٤ٖ ٓخ ٣ٔظط٤غ كؼِٚ ٝٓخ ٣لؼِٚ، ٧ٕ ٌٛح ٛٞ 

«ٟٓٞٞع ٗوي ح٧ِٓٞد ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ
(466)

. 

ِٓٞر٤ش ُيٟ طؤ٤ُلٚ ٌُظخرٚ ػْ حٛظيٟ ػ٤خ٢ٗ رٌٜٙ حُٜ٘خؿ٤ش حُـي٣يس ك٢ كْٜ ح٧

(، حهظ٬كخ  ػٔخ ٛٞ ٗخثغ ٖٓ إٔ ح٧ِٓٞد ٛٞ 6881« )ٓوخ٫ص ك٢ ح٧ِٓٞر٤ش»

ح٫ُظِحّ روٞحػي حُِـش، ٝح٧هٌ رؤٓخ٤ُذ حُللٍٞ ٝحُٔلخًخس ُِ٘ٔخًؽ ح٧ىر٤ش حَُك٤ؼش، 

كخ٧ِٓٞد، ػ٘ي ػ٤خ٢ٗ، هَم ُوٞحػي حُِـش، ٝهَٝؽ ػٖ حُٔؤُٞف ك٢ حُظؼز٤َ 

ٓٔخٍٙ حُ٘لؼ٢ ح٫ٓظ٢ً٬ٜ ا٠ُ ٓٔخٍ آهَ ٣ـؼَ ح٬ٌُّ ك٘خ   ٝطل٣َٞ ح٬ٌُّ ػٖ

ٝاريحػخ . ٝٓيحٍ ًُي طل٣َٞ ػ٠ِ حُِـش، رخ٧ِٓٞر٤ش، ا٠ُ ٜٓ٘ؾ ٓؼَك٢ ٝٗوي١ ك٤ٔخ 

٠ٓطَس ك٢ طل٤ِِٜخ، ٢ٌُ طٌٕٞ »، كخ٧ِٓٞر٤ش «ٓٞهلخ  ٖٓ حُوطخد»ٓٔخٙ ػ٤خ٢ٗ 

٣ٍش ٝؿٔخ٤ُش، ٝإٔ طؼِٞ ٍٓٔخ  ىه٤وخ  ُٞحهغ ح٧ِٓٞد، إٔ ط٘لظق أ٫ٝ  ػ٠ِ ٝهخثغ ك٠خ

ػ٠ِ حُٔـظٔغ ٝحُظخ٣ٍن، ٧ٜٗخ ك٢ طؼخِٜٓخ ٓؼٚ اٗٔخ طظؼخَٓ ٓغ ًخثٖ ٢ٓ٬ً، طوٍٞ 

ُـظٚ ٌٓٞٗخص حُٔـظٔغ ٝحُظخ٣ٍن، أٝ طؼ٤ي ر٘خءٛخ ُظظـٔي ك٤ٜخ ًخث٘خ  اريحػ٤خ ، ٣ظـخُٝ 

حُٔوٍٞ ك٤ٚ كيٝى ح٤ٗ٥ش ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝحُظَف حُٞٛل٢، ٝحُظخ٣ٍن ُٓ٘خ  ك٢ 

«حُٔخ٢ٟ
(462)

. 

حُ٘وي »ػْ ًخٗض ٓوخٍرش أػٔن ٝأَٗٔ ُيٟ ػيٗخٕ رٖ ٣ًٍَ ك٢ ًظخرٚ 

(، ٝهي حٟٝق ػيٗخٕ رٖ ٣ًٍَ ك٢ 6898« )ٝح٧ِٓٞر٤ش ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن

ًظخرٚ إٔ ح٬ُٜص ر٤ٖ ح٧ِٓٞر٤ش ٝحُ٘وي ح٧ىر٢ ٝػ٤وش ٝك٤ٔ٤ٔش، اً ٛٔخ ٣ظْٔ 

ِْ ٝطؤ٤َٛ، رؼ٠ٜٔخ رؼ٠خ ، ٣ٝٔظل٤ي رؼ٠ٜٔخ ٖٓ حُزؼٞ ح٥هَ، ح٧ِٓٞر٤ش ػ

ٝحُ٘وي ح٧ىر٢ ططز٤ن ٝطو٤٤ْ، ٝٗوطش ح٫ٗط٬م ُٜٔخ ك٢ ًُي ٢ٛ حُِـش ٝكي٣ؼٜخ، 

«حُِٔلٞظخص ِٝٓلٞظ٤ظٜخ
(469)

. 
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ٌٝٛح حٌُظخد ؿِء ٖٓ َٓ٘ٝع ػيٗخٕ رٖ ٣ًٍَ حٌُز٤َ ك٢ ىٍّ حُِٔخ٤ٗخص 

حُِـش »ٝه٤ٔظٜخ حُٔؼَك٤ش ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُ٘وي٣ش، ًٔخ ك٢ ًظزٚ ح٧هَٟ أ٠٣خ : 

 (. 6891« )حُِـش ٝحُز٬ؿش»(، 6896ٝ« )حُِـش ٝحُي٫ُش»( 6891ٝ« )ٝح٧ِٓٞد

 المسانية: -1-9

ٗظَ حُزخكؼٕٞ ٝحُ٘وخى حُؼَد ا٠ُ ح٤ُ٘ٔ٧ش، ػ٠ِ أٜٗخ ػِْ حُِـش حُلي٣غ، أ١ 

ؿٜٞى ىٍّ حُِـش ك٢ ٜٗخؿ٤خص كي٣ؼش، ٝػزَ ًُي ٤ٓ٘خٍ ٣ًَُخ )ُز٘خٕ( ك٢ ًظخد 

ح٤ُ٘ٔ٧ش ـ ػِْ حُِـش »ٝٛٞ  ٓزٌَ ٣وٜٚ ُِظؼ٣َق رخ٤ُ٘ٔ٧ش رخُِـش حُؼَر٤ش،

(، أٓخ ػٖ حُٜٔطِق، كٌ٘خ أَٗٗخ ا٠ُ 6891« )حُلي٣غ ـ ٓزخىإٛخ ٝأػ٬ٜٓخ

٬ٓكظش ػزي ح٬ُّٔ حُٔٔي١ كٍٞ طؼيىٙ ٝػيّ ح٫طلخم ػ٠ِ ٜٓطِق ٝحكي، ٝكٟٞ 

ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ( ك٫ٜٞ  ػٖ  921حٌُظخد حٌُز٤َ ك٢ ػيى ٛللخطٚ )

ٚ: ُِـش ر٤٘ش هٜخثٚ حُِـش ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝحُل٤ٞح ٤ٗش، ٝحُِـش رٞٛلٜخ ٝحهؼخ  هخثٔخ  رٌحط

ٝط٘ظ٤ْ، حُِـش ٤ِٓٝش طٞحَٛ ٝٗظ٣َش حُظٞحَٛ، حُِـش ط٘ظ٤ْ ٍُٓٞ، حُِـش ٗ٘خ١ 

اٗٔخ٢ٗ، حُِـش ٗ٘خ١ ػو٢ِ، ٝحُٜ٘ؾ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ك٢ ىٍّ حُِـش ٖٓ حُوٞحػي ح٤ٌُِ٘ش 

حُٔوخٍٗش ك٢ ىٍّ ا٠ُ حُ٘ظَس حُظ٤ُٞي٣ش ا٠ُ ٗٔخًؿٚ، حُِـش ٤ُٝيس ططٍٞ، ٝحُوٞحػي 

حُِـش، ٝططٍٞ حُِـش ػ٘ي حُطلَ، ٜٝٓ٘ـ٤ش حُيٍحٓش ح٤ُ٘ٔ٧ش، ٟٝٓٞٞػٜخ 

ٝٓلخٍٝٛخ حُظؤ٣ٍو٤ش ٝحُظؼخ٣َٛش، ٝحُِـش ك٢ ٤ٌِٜٗخ حٌُٔظٞد ٝحُٔل٢ٌ، ٝٓخىس 

حُيٍحٓش ح٤ُ٘ٔ٧ش ١َٝحثوٜخ ح٫ٓظوَحث٤ش ٝح٫ٓظ٘زخ٤١ش، ٝحُ٘٘خ١ حُؼ٢ِٔ حُظ٤ٜ٘ل٢ 

ًٗٔٞؽ حُِـ١ٞ، ٝػ٘خَٛ حُيٍحٓش ح٤ُ٘ٔ٧ش ٖٓ ٝحُظ٘ظ١َ٤، ٝططز٤ن ًُي ػ٠ِ ح٧

حُظؤَٓ ا٠ُ حُظ٘ظ٤ْ ا٠ُ حُٔخىس ٝحٌَُ٘، ا٠ُ حُظ٣ُٞغ، ا٠ُ حُٞكيحص حُِـ٣ٞش، ا٠ُ 

ٓلّٜٞ حُوخػيس حُِـ٣ٞش، ا٠ُ ٓٔظ٣ٞخص حُِـش حُٜٞط٤ش ٝحُي٤ُ٫ش )ك٤غ ٣٘٘ؤ ك٢ 

ُظ٤ُٞي٣ش حُٞهض ٗلٔٚ ػِْ حُي٫٫ص ٝػِْ ح٩ٗخٍحص(، ٝحُظ٤ًَز٤ش، ٌَٝٗ حُوٞحػي ح

 حُظل٤ِ٣ٞش.

ػْ هٜٚ ٣ًَُخ ك٫ٜٞ  ٧ػ٬ّ ح٤ُ٘ٔ٧ش: حىٝحٍ ٓخر٤َ، ٝكَى٣٘خٕ ى١ 

ٍٓٞٓٞ، ٤َُٝٞٗى رِٞٓل٤ِي، ٤ٗٝو١٫ٞ طَٝرظ١ٌٞٔ، ٍٝٝٛٞٓخٕ ؿخًزٕٔٞ، 

٣ُْٞٝ ٤ِِٔٔ٣ق، ٝحٗيٍٙ ٓخٍط٤٘ٚ، ٤ُُٝؾ ٛخ٣ٍِ، ٝٗٞحّ ط٢ٌٔٓٞ٘، ُٜٝٝخّ كخٕ 

حٕ ى١ ًٍٞط٘خ١، ٝحطٞطٞ ٛٔزُٞي، ٍٝحّٓٞ ٍحٓي، ٝكِحِٗرٞد، ٣ٝخٕ رٞىٝ

ؿخٓزَٖٓ، ٝٗخٍٍ رخ٢ُ، ٝحٗطٞحٕ ٓخ٣ٚ، ٝؿٞٓظخف ؿ٤ّٞ، ٝؿٕٞ ك٤َع، ٝط٤ِٔ 

ػَٝ ٣ًَُخ رخ٩كخ١ش ٝحُؼٔن ٝحٍُ٘ٔٞ ٩ٗـخُحص ٛئ٫ء ح٩ػ٬ّ، ٝهظْ ًظخرٚ 

رٔؼـْ ٜٓطِلخص ح٤ُ٘ٔ٧ش، ٝرؼزض ٧ْٛ ٓئُلخص أػ٬ّ ح٤ُ٘ٔ٧ش َٝٓحؿغ أ٤ُ٘ٔش 

٣ِ٤ٌِٗش، َٝٓحؿغ أ٤ُ٘ٔش ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، ػخٓش ك٢ حُِـظ٤ٖ حُل٤َٔٗش ٝح٩

ٝطَٜ٘ف ح٧ه٤َس ا٠ُ ٓض ٓوخ٫ص ٝأرلخع ك٢ حُي٣ٍٝخص حُؼَر٤ش، ًٝظخد ٝحكي 

( ٣َُٕٔٞ ١لخٕ، 6892« )2ٝ  6ح٤ُ٘ٔ٧ش حُؼَر٤ش »ٓزخَٗ ك٢ ٟٓٞٞػٚ ٛٞ 

(. ٝػٔش 6899« )ٍٝحى ح٤ُ٘ٔ٧ش حُلي٣ؼش»ٝأ١َٝكش ؿخٓؼ٤ش ُْ ططزغ رؼي ٢ٛ 
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أٟٞحء ػ٠ِ »ش رظؤػ٤َ ٖٓ ٗظ٣َخص حُِـش حُلي٣ؼش، ٝأٜٛٔخ: ًظذ ه٤ِِش ٌٓظٞر

 ( ُ٘خ٣ق هَٓخ )كِٔط٤ٖ(.6899« )حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش حُٔؼخَٛس

ؿ٤َ إٔ ٛخُق حٌُ٘ٞ )طْٞٗ( طو٠ٜ حُِٔخ٤ٗخص ك٢ ؿٌٍٝٛخ حُظخ٣ٍو٤ش 

ح٧رؼي ٝأٝؿَ ك٢ اٌٗخ٤ُظٜخ حُٔؼَك٤ش ٝحُٜٔ٘ـ٤ش أرؼي ٓٔخ رلؼٚ ٣ًَُخ، ك٢ ًظخرٚ 

( ٓٞحء ك٢ رؼيٛخ حُِـ١ٞ ٝحُ٘ل١ٞ حُؼَر٢، أٝ ك٢ 6899« )خ٤ٗخصٓيهَ ك٢ حُِٔ»

ٖ: ح٧ك٤ٗٞ١٬ش ٝح٧ٍٓط٤ش ٝحُي٣ٌَط٤ش، ًخُٔوخٍ  ٤ًل٤خص ى٫ُظٜخ ػ٘ي حُ٘ٔط٤٤

حُطز٤ؼ٢ ك٢ ح٬ٌُّ، ٝحُ٘لٞ حُؼخّ ٝحُٔوؼِٖ، ٝحُ٘لٞ حُلِٔل٢ ك٢ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ 

٤ش ك٢ حُ٘لٞ حُؼخّ، ػ٘ي ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤٤ٖ ٝحُ٘ظ٤٣َٖ ٓؼَ ٣َْٛ ٝأرلخػٚ حُلِٔل

ٝرَٓظ٢ِ٤ ٝٓلخَٟحطٚ ك٢ ٗظ٣َش ح٬ٌُّ ٝحُ٘لٞ حُؼخّ، ٝآىحّ ٤ٔٓغ ٝطؤ٬ٓطٚ ك٢ 

أَٛ حُِـخص ٝط٣ٌٜٞ٘خ، ٝٛٞٓزخُغ ٝهيٍس حُِـش ػ٠ِ حُظ٤ُٞي، أٝ ك٢ ؿٞحٗذ 

اٌٗخ٤ُظٜخ اُحء حُظل٣َٞ ٝحُظ٤ُٞي ُيٟ ٓخر٤َ، ٢ُٝ ٍٝٝف، ُٝ. ٛخ٣ٍْ، ٕٝ. 

 ط٢ٌٔٓٞ٘.

رؼٞ حُو٠خ٣خ حُٔؼِوش ك٢ حُِٔخ٤ٗخص ًٔخ ك٢ طَحػٜخ ٬٣ٝكع إٔ حٌُ٘ٞ ٗخهٖ 

حُـَر٢ ٓؼَ حُز٤خٕ ح٧ًٍخ٢ٗ ح٧ٍٝ، ٝحُؼ٬هخص حُـ٣ٌٍش حُي٤ُ٫ش ٝحُز٠٘ حُٞحٓطش، 

ٝحٍُٜٞس حُٔ٘طو٤ش، ٝحُي٫ُش حُظ٤ُٞي٣ش. ٝهي حػظَف حٌُ٘ٞ أٗٚ ُْ ٣وٜي ا٠ُ حُظخ٣ٍن 

َٔ حُِـ١ٞ حُؼَر٢ ُِٔخ٤ٗخص حُؼخٓش، ٝأٗٚ ٢َٓ٣ ا٠ُ ح٧ٗؼخٍ رٞؿٞد طو٤٤ْ حُؼ

حُوي٣ْ، هخٛش ٓ٘ٚ حُٔخىس حُ٘ل٣ٞش ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ٓخىس، ٓٔخ رخص ٍَٟٝس ح٤ُّٞ، أ١ 

حٓظٜيحكٚ حُظؼ٣َق رزؼٞ ٝؿٞٙ حُيٍّ حُِـ١ٞ حُوي٣ْ رظـ٤ٔغ ِٓوٚ ُؼيى ٖٓ 

ح٥ػخٍ هي ٣ٜؼذ ط٘خُٜٝخ، أٝ كظ٠ حُؼؼٍٞ ػ٤ِٜخ رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُطخُذ، ٝطوي٣ْ رؼٞ 

٠ طظ٠ق ح٧كٌخٍ ك٢ حٗظظخٍ طَؿٔخص ًخِٓش حُٜ٘ٞٙ ٓظَؿٔش ػٖ ح٧َٛ كظ

طـ٢٘ ػٖ حُٔيحهَ ٝحُظ٬ه٤ٚ، ٝطو٣َذ حُ٘لٞ ٖٓ ٓ٘خؿَ ًَ ح٣ٌُٖ ٣ؼٕ٘ٞ 

َّ حُلخثيس طٌٕٞ ًٌُي ك٢ ٗٔخًؽ ح٫هظٜخٛخص  رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٖٓ حُطِزش، ػ

ٝحُزلغ حُـٔخ٢ُ
(464)

. 

 ٝٝؿٚ ػزي ح٬ُّٔ حُٔٔي١ )طْٞٗ( ػ٘خ٣ش ًز٤َس ُِٔخ٤ٗخص )٣ل٠َ حٓظويحّ

ٌٛح حُٜٔطِق، ر٤٘ٔخ ٣ئػَ ٗوخى ٝرخكؼٕٞ آهَٕٝ ٜٓطِلخص ٓوظِلش(، كٟٞغ ػيس 

« هخّٓٞ حُِٔخ٤ٗخص ٓغ ٓويٓش ك٢ ػِْ حُٜٔطِق»ٓئُلخص ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٢ٛ: 

(، ٝػَٟ٘خ ُٔويٓظٚ ك٢ ٓٞهغ آهَ ٖٓ رلؼ٘خ ك٢ أػ٘خء حُلي٣غ ػٖ حُظؤ٤ُق 6894)

حُِٔخ٤ٗخص ٝأٜٓٔخ »(، 6894ٝ« )حُِٔخ٤ٗخص ٖٓ ه٬ٍ حُٜ٘ٞٙ»حُٜٔطِل٢، ٝ

(، ؿ٤َ أٗٚ ٗخٍى أ٠٣خ  ك٢ 6898« )َٓحؿغ حُِٔخ٤ٗخص»(، 6891ٝ« )حُٔؼَك٤ش

ؿٜي ْٜٓ ٓغ ػزي حُوخىٍ ح١َ٤ُٜٔ ٝكٔخى١ ٛٔٞى )طْٞٗ( ك٢ طِْٔ حُِٔخ٤ٗش ك٢ 

 حُظَحع حُؼَر٢.
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حُ٘ظ٣َش حُِٔخ٤ٗش ٝحُ٘ؼ٣َش ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ ٖٓ ه٬ٍ »ك٢ ًظخد 

ْٜٓ ك٢ ط٤ًٞي أٛخُش حُٔ٘خٛؾ حُٔؼَك٤ش  (، ٌٝٛح حٌُظخد6899« )حُٜ٘ٞٙ

ٝحُ٘وي٣ش ػ٘ي حُؼَد، ٝٓل٤ي ك٢ حٌُ٘ق ػٖ حُوٍٜٞ ك٢ ىٍّ حُظَحع حُِـ١ٞ 

ٝحُٔؼَك٢ ٝحُ٘وي١ حُؼَر٢ ك٢ ٤ٍَٓٝطٚ ٖٓ حُوي٣ْ ا٠ُ حُلي٣غ، اً ٍأٝح إٔ ُِظَحع 

ٓٔخٛٔخص ؿي٣َس رخ٫ػظزخٍ »حُؼَر٢ ك٢ كؼخ٤ُش حٍُٜٞس ـ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ 

اً ٣٘و١َ حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ ك٢ ٓ٘خؿِ٘خ حُٔؼخَٛس. ُٝؼَ ٖٓ أ١َف ٓخ  ٝح٫ٓظل٠خٍ،

ٖ: ٓٔظٟٞ ٝٛل٢ ٣ٌظل٢  ٬٣كع ط٘خٍٝ حُز٬ؿ٤٤ٖ ٝحُ٘وخى ٓٔؤُش حُٞظ٤لش ك٢ ٓٔظ٤٣ٞ

رخُظوخ١ ٓخ ٣ؼظ١َ حُٔظِو٢ ٖٓ ٍىٝى كؼَ اُحء حُلؼَ حُ٘ؼ١َ، ٟٝٝؼٞح ٌُُي ػزظخ  

ُـ٣َزش حُظ٢ طؼظ١َ حُٔظِو٢ رخُٜٔطِلخص كخُٝٞح ٖٓ ه٬ُٚ حُ٘لخً ا٠ُ طِي حُلخُش ح

 ٝحُلظ٘ش حُظ٢ طـ٘خٙ...  

أٓخ حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ٗ ك٢ ىٍحٓظْٜ ُِويٍس، كوي كخُٝٞح ك٤ٚ طؼ٤َِ ٓخ ٣ليع ك٢ 

حُ٘لْ ػٖ ح٬ٌُّ حَُحه٢ ٝحُزلغ ػٖ حَُٔ ك٤ٚ. كٌخٕ إٔ هَؿٞح ٖٓ حُزلٞع 

ٓخ  حُِـ٣ٞش ٝح٧ىر٤ش ا٠ُ رلٞع ٗل٤ٔش ك٣ِ٤ُٞٞؿ٤ش، ٫ طوِٞ، أك٤خٗخ ، ٖٓ ٛزـش

ٍٝحث٤ش، ُظز٤ٖ ٌٖٓٔ حٌُِس ٝٓزؼغ حَُؿزش ٝأَٛ ح٫ٗلؼخٍ، كخٍطيص ك٢ ٌٛح 

حُٔٔظٟٞ طٍٜٞحطْٜ ح٧ىر٤ش ا٠ُ أٍٛٞ ٗظ٣َظْٜ ك٢ حُٔؼَكش ٝطَط٤زْٜ ُوٟٞ 

«حُ٘لْ ٝٝٓخثَ ح٩ىٍحى
(461)

. 

ٝػٔش اػخٍس ُ٘وخ١ ًؼ٤َس ك٢ حُظٞحَٛ حُٔؼَك٢ ُظٌٕٞ ح٧ٗٔخم حُؼوخك٤ش، ًٔؼَ 

ّ: ٤ًق طظُٞي حُ٘ؼ٣َش؟ اً ح٩ؿخرش ػ٠ِ حُٔئحٍ حُ طٜ٘ي ٜٗٞٙ حُظَحع رخُـٜي »ٜخ

ح١ٌُ رٌُٚ حُ٘وخى ٝحُز٬ؿ٤ٕٞ ٝحُٔ٘ظـِٕٞ رؼِْ ح٧ىد ُظو٣َذ ٓلّٜٞ حٌَُ٘ ٝح٤ُٜجش 

ك٢ ح٬ٌُّ ًُي إٔ حُِـش هط٤ش ٫ ط٘ـَ ك٤ِح ، ٫ٝ ٣َطْٔ ػ٠ِ ظخَٛٛخ ٌَٗ، ٫ٝ 

ػظٔخىْٛ حُظ٘ز٤ٚ ٣زيٝ ػ٘ي طٔؼ٤ِٜخ رخٌُظخرش ٗظٞء، ٖٝٓ ػ٬ٓخص ًُي حُـٜي ح

ٝحُظو٣َذ.. كوي كِٔٞح ػَٔ حُ٘خػَ ػ٠ِ ػَٔ ؿ٤َٙ ٓ٘طِو٤ٖ ٖٓ ِٓٔٔش ٓلخىٛخ إٔ 

حُ٘خػَ ٛخٗغ ٬ًّ ٍٜٝٓٞ أٌٗخٍ ٫ ٣وظِق ػِٔٚ ػٖ ػَٔ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٜ٘خع 

«ح٣ٌُٖ طوّٞ ٛ٘خثؼْٜ ػ٠ِ حُِٔؽ ٝحُظ٤ًَذ ٝحُظٔؼ٤َ رخُظ٣َٜٞ
(461)

. ُٝؼِ٘خ ٗؼٞى 

 ا٠ُ ًًَ حُ٘ؼ٣َش ػخ٤ٗش.

حُزلغ ك٢ حُِٔخ٤ٗخص ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص طؤ٤ُل٤ش أًؼَ أٛخُش، ًٔخ ك٢  ػْ ططٍٞ

أػٔخٍ ٌٍٓ٘ ػ٤خ٢ٗ ٝدمحم ػِحّ )٣ٍٞٓش(، ك٤غ ٣ٔظو٤ْ حُٜٔ٘ؾ ىٕٝ ح٫ػظٔخى ح٢ٌُِ 

ػ٠ِ حُظَؿٔش، أٝ طٔخّ حُٔوخ٣ٔش ػ٠ِ اٌٗخ٤ُخطٚ حُظ٢ ٍحكوض طٌٞٗٚ ك٢ حُـَد، 

ىحػ٤خ  ا٠ُ ٜٓ٘ؾ هخٙ كيٍّ ػ٤خ٢ٗ ططٍٞ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ كَحىطٜخ ر٤ٖ حُِـخص، 
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ه٠خ٣خ ُٔخ٤ٗش »رٜخ ٣َحػ٢ هيٍطٜخ ػ٠ِ حٓظ٤ؼخد حُل٤خس ٝحُظؼز٤َ ػٜ٘خ ك٢ ًظخرٚ 

ٙ: 6886« )ٝك٠خ٣ٍش (، ٝط٤َ٘ ػ٘ٞحٗخص كُٜٞٚ ا٠ُ ٓوخٍرش ٌٛح حُٜٔ٘ـخُوخ

حُِٔخ٤ٗخص ر٤ٖ ٝحهغ حُظوِق ٝحُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ، حُِٔخ٤ٗخص حُؼَر٤ش ٝػٞحثن حُزلغ، 

ٛخُش ٝحُظؼ٣َذ، ٓ٘ظٍٞ حُِـش ك٢ حُظَحع حُؼَر٢، حُِٔخ٤ٗخص حُؼَر٤ش ر٤ٖ ح٧

حُؼَر٤ش ْٝٝٛ حُىٝحؿ٤ش حُِـش، حُِـش ٝحُظطٍٞ ك٢ حُيٍحٓخص حُِٔخ٤ٗش، حُِٔخ٤ٗخص 

ٜٝٓ٘ؾ حُظل٤ٌَ ػ٘ي حُؼَد، ر٤٘ش حُِـش حُؼَر٤ش ر٤ٖ حُوٞحػي ح٤ٌُِ٘ش ٝحُوٞحػي 

حُوي٣ٔش ك٢  حُظ٤ُٞي٣ش. ٝهيّ حهظَحكخ  ٣و٢٠ رظلخ٢ٗ حٓظؼٔخٍ حُٜٔطِلخص حُؼَر٤ش

 :ٖ  ٓوخرَ حُٜٔطِلخص، ٤َُٜ٘ف حُزخكغ ا٠ُ حُؼَٔ ك٢ حطـخ٤ٛ

إٔ ٣ٔظ٘ز٢ ٜٓطِلخص ؿي٣يس ٫ٓظؼٔخُٜخ ك٢ ٓوخرَ حُٜٔطِلخص حُـَر٤ش، »

ٝإٔ ٣ٔظؼَٔ حُٜٔطِلخص حُـَر٤ش ٌٓظٞرش رؤكَف ػَر٤ش، ٌُٖٝ ر١َ٘ إٔ َٗكوٜخ 

إٔ ٣ؤهٌ  رَ٘ف ر٢٤ٔ ٠٣ؼٚ ٟٖٔ ه٤ٖٓٞ، أٝ ك٢ أٓلَ حُٜللش، ًُٝي رخٗظظخٍ

حُزلغ حُِٔخ٢ٗ حُؼَر٢ ٓـَحٙ ٣ٝؼٔن ؿٌٍٝٙ. ٣ٝـذ ػ٠ِ حُزخكغ ك٢ حُلخُظ٤ٖ إٔ 

ٝإٔ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ  -2ٗظخّ حَُٜف حُؼَر٢ ك٢ حٓظوَحؽ حُٜٔطِق،  -٣6ؼظٔي ػ٠ِ: 

«طٞك٤ي حُٜٔطِلخص ٓخ أٌٓ٘ٚ ًُي
(469)

. 

حُِٔخ٤ٗخص ٝحُي٫ُش ـ »ٝهطخ ػ٤خ٢ٗ هطٞس أًزَ ك٢ َٓ٘ٝػٚ ك٢ ًظخرٚ 

( طط٣َٞح  ُِزلغ حُِٔخ٢ٗ ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ ططٍٞ ؿِٔش ٖٓ حُؼِّٞ، 6881« )حٌُِٔش

ُٜخ ِٛش رخُظخَٛس حُِـ٣ٞش. كوي أٟٝق ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ حٓظو٤ُ٬ش حُٜٔ٘ؾ حُِٔخ٢ٗ 

ًٝخٕ ٖٓ ٗظخثؾ ٌٛح حُظطٍٞ أ٠٣خ ، إٔ »ٖٓ ؿ٤َ إٔ طليع هط٤ؼش ٓؼَك٤ش ٓؼٜخ. 

ِيٍحٓخص ح٩ٗٔخ٤ٗش ـ حٓظطخػض حُِٔخ٤ٗخص إٔ طـٔغ ا٤ُٜخ ـ ٟٖٔ حُلوَ حُٔؼَك٢ ُ

ؿِٔش ٖٓ ٤ٓخى٣ٖ حُزلغ ًخٕ ٓويٍح  ُٜخ إٔ طٜزق ػِٞٓخ  ٓٔظوِش. ٝرٌٜح، كوي كِض 

ٓلَ حُلِٔلش. ٝٛخٍ ٓويٍح  ُٜخ إٔ طؼ٤َ ح٧ٓجِش، ٝإٔ طٜٞؽ حُو٠خ٣خ، كخٗيكؼض 

«حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ك٢ ًٍخرٜخ، ط٘ن ٣َ١وٜخ ٗلٞ ططٍٞٛخ حُوخٙ
(469)

. 

ّٚ ػ٤خ٢ٗ ًظخرٚ ريٍحٓش ػِْ  حُي٫ُش رٞٛلٚ ؿِءح  ٖٓ حُِٔخ٤ٗخص، أٝ ٛٞ ٝه

كَع ٖٓ كَٝػٜخ، ٝط٘خٍٝ ك٢ ٓيهِٚ ػِْ حُي٫ُش ك٢ ٓ٘ظ٣ٍٞٚ حُؼَر٢ ٝحُـَر٢ 

ٟٝٓٞٞع ػِْ حُي٫ُش أ١ حُٔ٘ظٍٞ حُل٤ٓٞ٘٤ُ٘ٞٞؿ٢، ػْ ػخُؾ رؼٞ حُو٠خ٣خ 

حُي٤ُ٫ش ٝحُٜٔطِلخص ٝح٫طـخٛخص، ػ٠ِ إٔ ٓؼخُـظٚ ىحثٔخ  حطٔٔض رخَُٝف حُ٘وي٣ش 

 ٤ِ٤ش.ٝحُظؤٛ

أٓخ دمحم ػِحّ كٌخٕ ٓوخٍرظٚ ُِٔخ٤ٗخص أهَد ا٠ُ حُ٘وي ح٧ىر٢، أ١ أٗٚ ىٍّ 

(، ٓٔخ ٤٘٣َ ا٠ُ 6884« )حُظل٤َِ ح٢ُ٘ٔ٧ ٨ُىد»حُِٔخ٤ٗش ٜٓ٘ـخ  ٗوي٣خ  ك٢ ًظخرٚ 
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حُظؤػ٤َ حُؼ٤ٔن ُٔ٘خٛؾ حُؼِّٞ حُِـ٣ٞش ك٢ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش. ٝطٌٖٔ ٣ِٓش 

ٖٔ ٤ٍَٓٝس ططٍٞ حُ٘وي حُِـ١ٞ حُؼ٣َن ك٢ حُؼوخكش ػِحّ ك٢ ٓؼخُـظٚ ُٟٔٞٞػٚ ٟ

حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش ٝحُلي٣ؼش. ٫ٝ ٣ول٠ إٔ ػِحّ ؿخٗذ ح٧ٝٛخّ حُؼخُوش رخُٔٔخٍٓش 

رخىٍ حُؼَد »ح٧ىر٤ش ك٢ ٍأ٣ٚ حُل٤ٜق كٍٞ كخٍ حُٜٔ٘ؾ حُِٔخ٢ٗ، كوي 

حُٔؼخَٕٛٝ كؤهيٓٞح ػ٠ِ ٓٔخٍٓش ػ٤ِٔش ك٢ حُِٔخ٤ٗخص حٓظوٞٛخ ٖٓ ٓ٘خٛؾ حُليحػش 

حُـَر٤ش، ٜٓظي٣ٖ رَٝكٜخ حُٟٞؼ٢، ك٢ َٓكِش أ٠ُٝ ػ٠ِ ح٧هَ. ٝك٢ َٓكِش طخ٤ُش 

طـخُٝٝح َٓكِش ح٧هٌ ٖٓ ٜٓي١ٍ حُظَحع حُؼَر٢ ٝحُليحػش حُـَر٤ش، ا٠ُ َٓكِش 

حُؼطخء حُؼ٢ِٔ، ك٢ أٍرؼ٤٘٤خص ٌٛح حُوَٕ ٝه٤٘٤ٔٔخطٚ. ٝػ٘يٓخ حٗلـَص حُؼٍٞس 

خ، طَحٓض ا٤ُ٘خ رؼٞ ح٤ُ٘ٔ٧ش حُٔؼخَٛس ػ٘ي ٤َٓٞٓ ٢ٌٔٓٞٗٝ ٝؿ٤َٛٔ

«أٛيحثٜخ، ٍٝكَ ا٤ُٜخ رؼٞ أر٘خث٘خ كـخىٍٝح رخُِحى حُٞك٤َ
(468)

. 

ٟٝغ ػِحّ حُظل٤َِ ح٢ُ٘ٔ٧ ٨ُىد ك٢ ٤ٓخهٚ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، كؼَٝ 

طخ٣ٍن حُ٘وي حُِـ١ٞ ػ٘ي حُؼَد، ٝٓٞحهق حُ٘وخى حُؼَد ٖٓ ه٤٠ش حُِلع ٝحُٔؼ٠٘، 

ك٢ ٓ٘خٛؾ حُ٘وي ح٢ُ٘ٔ٧: ٜٓ٘ؾ  ٝٓٔظ٣ٞخص حُ٘وي ح٢ُ٘ٔ٧ ػ٘ي حُؼَد، ٝكَٜ حُوٍٞ

آٌخ٤ٗخص حُ٘لٞ، ٜٓ٘ؾ حُ٘ظْ، ٜٓ٘ؾ حٌُِٔخص ـ حُٔلخط٤ق، ٜٓ٘ؾ طل٤َِ ح٫ٗلَحف، 

ٜٓ٘ؾ ح٫هظ٤خٍ، حُٜٔ٘ؾ ح٩كٜخث٢، ٝك٢ ٓٔظ٣ٞخص حُظل٤َِ ح٢ُ٘ٔ٧ ٨ُىد: 

حُٔٔظٟٞ حُٜٞط٢ )حُلُٞٗٞٞؿ٢(، ٝحُٔٔظٟٞ حُِلظ٢، ٝحُٔٔظٟٞ حُظ٤ًَز٢ 

 ي٢ُ٫.)حُ٘ل١ٞ(، ٝحُٔٔظٟٞ حُ

 عمـ الداللة: -1-11

ٝطلَع ػٖ حُِٔخ٤ٗخص ٝحُؼِّٞ حُِـ٣ٞش ػِّٞ أهَٟ ٓؼَ ح٧ىُش ٝح٩ٗخٍس 

ٓزخىة ك٢ »ٝحُ٘ؼ٣َش. ًٝخٗض طَؿٔش دمحم حُز١ٌَ )حُٔـَد( ٌُظخد ٫ٍٕٝ رخٍص 

ٝظَٜص طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش ػخّ  Elements de Semiologie( »6814ػِْ ح٧ىُش 

ظؼَف ا٠ُ حُوخر٤ِخص حُٔظ٘ٞػش ُِزلغ حُي٢ُ٫ ٖٓ ( ٖٓ حُٜٔخىٍ ح٠ُٝ٧ 6899ُِ

ٓ٘ظٍٞ ُٔخ٢ٗ. ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٛيٍٝ حٌُظخد رِـظٚ حُل٤َٔٗش هزَ أًؼَ ٖٓ 

ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش، كبٕ حُلخؿش ا٤ُٚ ٓخ طِحٍ ٍحٛ٘ش، رَأ١ حُٔظَؿْ، ٫كظٞحثٚ ػ٠ِ 

ٓلخُٝش أ٠ُٝ ُظوؼ٤ي ػِْ ح٧ىُش، ٝهي حٓظؼخٕ ػ٠ِ ط٤ٟٞلٜخ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٌٛح 

 خد، رٌظذ رخٍص ح٧هَٟ، ٝػيى ٟٓٞٞػخص ػِْ ح٧ىُش:حٌُظ

 ٝٓخثَ حُظٞحَٛ حُل٤ٞح٢ٗ.

 ى٫ث٤ِش حُظٞحَٛ حُـٔخ١َ٤ٛ.

 ى٫ث٤ِش حَُٔى.

 ى٫ث٤ِش ح٣ُ٧خء.
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 ٛ٘خكش )ٖٓ حُظ٤ٜ٘ق( حُؼوخكش.

ػ٬ٓش كخِٛش ر٤ٖ َٓكِظ٤ٖ  6814َٗ٘ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٓ٘ش »ػْ ػيّ حُٔظَؿْ 

ش ٝططٍٞٙ، أ٫ٝٛٔخ حَُٔكِش حُظ٢ طليػ٘خ ػٖ ٓظٔخ٣ِط٤ٖ ك٢ طخ٣ٍن طٌٕٞ ػِْ ح٧ىُ

ريح٣خطٜخ، ٝحُظ٢ حٗظٜض رـٜٞى ؿخًٞرٖٔ ك٢ حُ٘ؼ٣َش، ٝر٘ل٤٘٤ٔض ػٖ حُظليع، 

٣ٝخ٤ِ٤ُٔٔق ك٢ حُ٘ظ٣َش حُي٫ث٤ِش حُؼخٓش ٝػِْ ح٧ىُش.. حُن.. ٝػخ٤ٗظٜٔخ َٓكِش ريح٣ش 

اٌٗخ٫  حُؼَٔ حُي٫ث٢ِ حًَُِٔ ٗظ٣َخ  ٝططز٤و٤خ ، ٤ٍَٛٝٝس ح٩ٌٗخٍ حُي٫ث٢ِ 

ٍث٤ٔ٤خ ، ٝرؼغ حُٔ٘خ٣ٍغ حُي٫ث٤ِش حٌُزَٟ، ٖٝٓ ٟٜٔ٘خ أػٔخٍ ّ. رخهظ٤ٖ، 

هٜٞٛخ  رؼي ٠ٗؾ حُظَٝف حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُظَحًْ حُٔؼَك٢ حُٜخثَ ح١ٌُ طٞح٠ُ 

«١ٞحٍ ٓخ ٤٘٣ق ػ٠ِ ٜٗق حُوَٕ ك٢ ٗظ٠ ٓـخ٫ص حُٔؼَكش ٝحُؼِْ
(421)

. 

د ك٤ٔخ رؼي ٌٍٓ٘ ػ٤خ٢ٗ ًظخد ر٤٤َٝ ؿ٤َٝ  َّ  Laُش ػِْ حُي٫»ٝػ

Semantique » ّ(، ٝٛٞ أًَٔ ٍٛٞس 6899)ظَٜص طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش ػخ

٫ًظٔخٍ ٌٛح حُؼِْ ك٢ حُـَد، ٝكظ٢ حٌُظخد رظوي٣ْ رخكغ ُٔخ٢ٗ رخٍُ ٛٞ ٓخُٕ 

حُٞػَ )٣ٍٞٓش(، أٗخى ك٤ٚ رظؼ٣َذ ػ٤خ٢ٗ ُلوَ حُي٤ُ٫خص حُٜؼذ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٌٛح 

٤ش حُؼ٤ِٔش. ٣ٝللَ حٌُظخد حٌُظخد ح١ٌُ كون ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُٜٔ٘ـ٤ش حُظل٤ِِ

رَ٘ٝف ٝحك٤ش ُِٔؼ٠٘ ٝه٤٠ش حُي٫ُش ٝحُٞظ٤لش حُي٤ُ٫ش، ٝطـ٤َحص حُٔؼ٠٘ ٝأٌٗخُٜخ 

ٝأٓزخرٜخ، ٝحُٔ٘ظٍٞ حُز١ٞ٤٘، ٝػِْ حُي٫ُش حُز١ٞ٤٘. ٣ٝلظَ حػظَحف حُٔئُق رو٤ٔش 

ًظخرٚ حُٔليٝىس أ٤ٔٛش هخٛش ُظٞحٟغ حُؼِٔخء ك٤ٖ ٝؿي رلؼٚ ٓيه٬  ُزؼٞ 

ؼَ ًٔخ٫  ٝحًظٔخ٫  حُٔئُلخص ح٫ً
(426)

. 

ٝطٞحُض كًَش طؼ٣َذ حٌُظذ ك٢ ػِْ حُي٫ُش، ٝحطٞهق ػ٘ي ًظخر٤ٖ، ح٧ٍٝ 

 Eine Einfuhrungin die Sprach Wissenٓويٓش ا٠ُ ػِْ حُي٫ُش ح٢ُ٘ٔ٧ »ٛٞ 

Ehaftlich( »6894  َُّٜر٤َص ر6881٢ًَِٝظَٜص طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش ػخ ) 

Herbrt Brekle ُلٚ ٌٛح حُؼِْ ك٢ ٤ٓخم ػِْ حُِـش حُؼخّ رؼخٓش، ، ح١ٌُ ٠٣غ ك٤ٚ ٓئ

ٝحُِٔخ٤ٗخص روخٛش، ٣ٝلَٔ رؼٞ ٓلخ٤ٛٔٚ، ٣َٟٝ ٓظَؿٔٚ هخْٓ حُٔويحى )٣ٍٞٓش( 

ُ٘ظ٣َش ؿي٣يس طيٍّ حُٔؼخ٢ٗ »إٔ حٌُظخد ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣طٍٞ ػِْ حُي٫ُش رخهظَحكٚ 

حؿٔخط٤ي. حٓظ٘خىح  ا٠ُ ٌٓٞٗخص ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش حُؼ٬ع: ػِْ حُظَح٤ًذ، ٝحُي٫ُش، ٝحُزَ

٣ٝؼظزَ حُٔئُق إٔ ٗظ٣َش ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع، ٢ٛ ٝكيٛخ حُوخىٍس ػ٠ِ ٓـخرٜش اٌٗخ٤ُش 

«ىٍحٓش حُٔؼ٠٘ أٝ حُي٫ُش
(422)

. 
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)ظَٜص « Litteature et Significationح٧ىد ٝحُي٫ُش »ٝحٌُظخد حُؼخ٢ٗ ٛٞ

( ُظ٣ِلظ٤خٕ طٞىٍٝٝف، رظَؿٔش دمحم ٗي٣ْ ه٘لش 6881طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش ػخّ 

٣ٝيهَ ك٤ٚ ٓئُلٚ ٖٓ حُي٫ُش ا٠ُ حُ٘ؼ٣َش رخُ٘ظَ ا٠ُ طوخٍد حُظوّٞ  )٣ٍٞٓش(،

ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ كظَس طٌٕٞ ٓؼَ ٌٛٙ حُؼِّٞ، ٧ٕ حٌُظخد ػَٔ ىٍح٢ٓ ؿخٓؼ٢، رخ٧ٓخّ، 

إٔ »ٟٓٞٞػخ  ُٚ، ٤٠٣ٝق: « حُؼ٬هخص حُوطَس»٣ظوٌ حُظطز٤ن ػ٠ِ ٍٝح٣ش 

«آٌخٗخطٜخٟٓٞٞػٜخ ح٧ػٔن ٛٞ حُ٘ؼ٣َش ًحطٜخ، رٔلخ٤ٜٛٔخ، ٝٓ٘خٛـٜخ، ٝ
(429)

 ،

ٚ: ٓؼ٠٘ حَُٓخثَ، طؤ٣َٝ حُ٘و٤ٜخص،  كظـيٝ حُي٫ُش ػ٘يٙ ٓز٬٤  ُِظؤ٣َٝ رٔٔظ٣ٞخط

طؤ٣َٝ حُوخٍة، طل٤َِ حَُٔى، حُٔظَٜ حُلَك٢ َُِٔى، حَُٔى ًؼ٤ِٔش ٗطن، 

 حُٔـخُحص ٝحٍُٜٞ حُز٬ؿ٤ش، حُز٬ؿش ك٢ كخُظٜخ حُلخَٟس.
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 عمـ اإلشارة: -1-11
ٝظَٜ أًزَ ؿٜي طؼ٣َل٢ ُٚ ك٢ طؼ٣َذ ٌٍٓ٘  ٝؿَٟ ح٫ٛظٔخّ رؼِْ ح٩ٗخٍس،

)ظَٜص « Semiologieػِْ ح٩ٗخٍس ـ ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤خ »ػ٤خ٢ٗ ٌُظخد ر٤٤َ ؿ٤َٝ 

(، ػ٠ِ  إٔ ٌٛح حُؼِْ ططٍٞص ٜٓ٘ـ٤خطٚ، ٝط٘ٞػض 6899طَؿٔظٚ ك٢ حُؼَر٤ش ػخّ 

 حطـخٛخطٚ، ٜٝٓ٘خ ح٫طـخٙ حُل٢َٔٗ ا٠ُ ىٍحٓش حُِٔخ٤ٗخص ح٧ىر٤ش )حُِـش ح٧ىر٤ش( ػزَ

حُظ٢ ٣ٜيٍٛخ  (Semiotica)ػٖ حٗظ٘خٍٛخ ه٤َ طؼز٤َ ظٍٜٞ ٓـِش ح٤ٔ٤ُٔخث٤خص 

ح٫طلخى حُؼخ٢ُٔ ُِيٍحٓخص ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش )ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤ش(، ط٤ًٞيح  ػ٠ِ ػ٤ِٔش ٌٛح 

حُلوَ ٝحٓظو٤ُ٬ظٚ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ
(424)

. 

ٔٙخ   ٓ ِْ ُؼ ٌح ح ٣ل٢ ٜر ظخد طَؼ  ً ٤ق ٠ طُؤ د( ُا َٔـ ٔي دمحم ٗظ٤ق )ُح ٓخ ٢ٛ »ٝػ

ُٞ ٤ ٤ٔ ٘ق »(،ٝ 6884« )ٞؿ٤خ؟حُٔ ٓش ك٤خس حُؼ٬هش ك٢ً  ٍح ٍٓٞٓٞ ري َٚك ٝى ١ٌُ ػ ِْ ح ُؼ ٛٞ ح

غ ُٔـٔظ «ح
(421)

 ٍ ؿ٤خ ه٬ ُٞٞ ٤ ٤ٔ ٘ٚ حُٔ ١ٌُ طؼ٤ ظ١َ ح ُٔوٝخ حُ٘ ظخٚر ح ـَ ٗظ٤ق ك٢ً  ٝهيٓ   ،

كيى   ٝ لي٣غ، ؿ٢ ُح ُٞٞ ٤ ٤ٔ ظ١َ حُٔ ٘خء حُ٘ ز َس ُح ز٤  ً ؿش ٝح رٍي ٕ ػ٠ِ ٣ي رخكؼ٤ٖ أَػ َُو ٌح ح ٛ

ٞط٤خص ٤ش: حُٜ ٓٓخ ٚ ح٧ ـخ٫ط ؿ٤خ. ٓ ُٞٞ ٍك ُٔٞ ُي٫ُش، ح  ، ح

٬ٗٝكع إٔ حُظيحهَ ر٤ٖ حُؼِّٞ حُِـ٣ٞش حُلي٣ؼش ؿ٤ٔؼٜخ ٝحٟق، ٝٛٞ أًؼَ 

 َٛحكش ًِٔخ حٓظويٓض طل٤ِخُٜخ ك٢ ىٍحٓش ح٧ىد ٝٗويٙ.

 الشعرية: -1-12
أػ٤َص حُ٘ؼ٣َش روٞس، ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ، ك٢ ًظخد ػ٢ِ أكٔي ٓؼ٤ي 

(، ٝأظَٜص طَؿٔش ًظخد ؿٔخٍ 6891« )حُ٘ؼ٣َش حُؼَر٤ش»)أى٤ْٗٝ( ك٢ ًظخرٚ 

ٝظَٜص طَؿٔظٚ  Poetique Arabe( »6898حُ٘ؼ٣َش حُؼَر٤ش »حُي٣ٖ رٖ ح٤ُ٘ن 

، ٓيٟ حٗ٘ـخٍ حُ٘وخى 6896(، ٝٛٞ ٌٓظٞد رخُل٤َٔٗش ػخّ 6881ك٢ حُؼَر٤ش ػخّ 

حُؼَد رخُ٘ؼ٣َش حُؼَر٤ش، ٝٛٞ طؤػ٤َ ٓزخَٗ ُِٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش ك٢ ىٍحٓش ح٧ىد 

ك٢ ٓلّٜٞ حُ٘ؼ٣َش، ح١ٌُ ٣ـؼَ ٤ٓيحٗخ  هٜزخ  ُيٍّ  ٝٗويٙ ٝػٔش طيحهَ أ٠٣خ  

ػ٬هش طٌَ٘ ٜٓطِق ػ٣َن ٝكي٣غ، ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش 

حُلي٣ؼش، ٓٞحء ك٢ حهظٜخٍ حُ٘ؼ٣َش ػ٠ِ ٗوي حُ٘ؼَ، أٝ ك٢ حٓظ٤ؼخد حُ٘ؼ٣َش 

ُٜٔطِق ح٧ىر٤ش، ٝٓؼَ ٌٛح حُظيحهَ ٝحٟق ك٢ ٓئُلخص ٍٝٓخٕ ؿخًٞرٕٔٞ ح١ٌُ 

كيٝى حُِٔخ٤ٗخص حُٜٞط٤ش ٝحُِلظ٤ش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش، ًٔخ ك٢ ًظخرٚ حُٔظَؿْ ٣وق ػ٘ي 

حُ٘ؼ٣َش »(، أٝ ك٢ ٓئُل٢ ٤ٍٗي ٣ل٤خ١ٝ )حُٔـَد( 6899« )ه٠خ٣خ حُ٘ؼ٣َش»

ٗؼ٣َش حُ٘ٞع ح٧ىر٢ ـ ك٢ هَحءس حُ٘وي »( 6886ٝ« )حُؼَر٤ش ـ ح٧ٗٞحع ٝح٧ؿَحٝ
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 ع حُٔزخىة حُظ٢ أٓٔض( ح١ٌُ ٣َ٣ي رخُ٘ؼ٣َش حُؼَر٤ش ٓـ6886ٞٔ« )حُؼَر٢ حُوي٣ْ

ػ٘ي حُؼَد طٍْٜٞٛ ٢ُِٔ٘ حُ٘ؼ١َ ك٢ ػ٬هخطٚ حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش، ٝٛٞ ٓلّٜٞ 

ك٠لخٝ رخػظَحف حُٔئُق ٗلٔٚ، ٝٓخ ٣ِحٍ ٌٛح حُٔلّٜٞ ِٓظزٔخ  ُيٟ حُزخكؼ٤ٖ 

 ٝحُ٘وخى حُؼَد.
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 الممارسة النقدية العربية لهذه االتجاهات: -2
 شعرية السرد: -2-1

أٝ ح٩ٗ٘خث٤ش ط٤َ٘ ا٠ُ أًؼَ ٖٓ ٓؼ٠٘، ٓؼِٔخ ٛ٘خى أًؼَ  حُ٘ؼ٣َش أٝ ح٧ىر٤ش

ٖٓ ٗؼ٣َش، ًؤٕ طٌٕٞ ٓؼ٠٘ ٓظيح٫ٝ  طيٍ ك٤ٚ ػ٠ِ ٓـٔٞع حُوٞحػي ٝحُٔلخ٤ْٛ 

ح٧ىر٤ش حُظ٢ ٠٣زطٜخ ٗوٚ أٝ ٓيٍٓش أىر٤ش ٓليىس، أٝ طيٍ ػ٠ِ حُؼ٘خَٛ 

يٍ ػ٠ِ ح٤ُِٔٔس حُظ٢ ٣ؼظٔيٛخ حٌُخطذ ك٢ ر٘خء آػخٍٙ أٝ أؿَحٟٜخ أٝ أِٓٞرٜخ، أٝ ط

ٗظ٣َش ٨ُىد ىحه٤ِش، أ١ ٗظ٣َش طؼَك٘خ رخُظخَٛس ح٧ىر٤ش ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ٌَٗ 

ٓوٜٞٙ ٖٓ أٌٗخٍ ح٬ٌُّ ٝاٗظخؽ حُٔؼ٠٘، ٫ رخػظزخٍٛخ ٗظخؿخ  ُظَٝف ٗلٔخ٤ٗش 

أٝ حؿظٔخػ٤ش أٝ طخ٣ٍو٤ش. ٝػ٠ِ ٌٛح، كخُ٘ؼ٣َش ٢ٛ ًَ ٗظ٣َش ٨ُىد ىحه٤ِش، ٖٝٓ 

إٔ ٗظز٤ٖ ٝكيس ح٥ػخٍ ح٧ىر٤ش ػْ كبٕ ٓوٜيٛخ اهخٓش ٓو٫ٞص ٗٔظط٤غ رٜخ 

ٝط٘ٞػٜخ
(421)

. 

أٓخ ٗؼ٣َش حَُٔى، ك٢ٜ حُٔو٫ٞص حُٔوٜٞٛش ر٘ظ٣َش حَُٔى، ًٔخ ٣ظَٜٛخ 

ػِْ حَُٔى، ٝطؼٞى ٗؼ٣َش حَُٔى ا٠ُ اٗـخُحص ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ، ٝحُٔ٘ظ٣َٖ 

ح٩ٗـ٤ِِ ٝح٤٤ٌ٣َٓ٧ٖ أٓؼخٍ ٤ُزٞى، ٝكٍٞٓظَ، ٝاى٣ٖٝ ٣َٞٓ، ٍٝٝر٤َ ٤ُيٍ، 

وض حُ٘ؼ٣َش حُل٤َٔٗش ٓغ ؿٍٞؽ رِٖ، ٤٘٤َٓٝ ٣ٍٕٔٞ، ٤ٓ٫ٝٔخ ٝرٞع. ػْ حٗطِ

« ٗوي حُ٘وي»طٞىٍٝٝف، ٓٔظ٘يح  ا٠ُ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش، ػْ ٓ٘وطؼخ  ػٜ٘خ ك٢ ًظخرٚ 

«٤ٌُظ٘ق إٔ ح٧ىد ٛٞ ر٘خء، ٝرلغ ػٖ حُلو٤وش( »6894)
(429)

، ٝحًظَٔ ٗٔن 

طٌَ٘ حُ٘ؼ٣َش ٓغ ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض، ٫ٝ طول٠ ٓٔخٛٔش رخهظ٤ٖ حُـ٣َٛٞش ك٢ 

 حُ٘ؼ٣َش حُل٤َٔٗش.

ٝططٍٞص حُ٘ؼ٣َش حُل٤َٔٗش، ٓٔظل٤يس ٖٓ حُؼ٤ٓ٬ش ػ٠ِ ٣ي١ ك٤ِ٤ذ ٛخٕٓٞ، 

ٖٝٓ حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ػ٠ِ ٣ي١ ُٓٞحٕ ٤ِٓٔخٕ، ٖٝٓ طو٤٤َ حُظخ٣ٍن ك٢ ح٤َُٔس 

كِق ح٤َُٔس »أٝ « رخ٤ُٔؼخم حَُٔى١»ػ٠ِ ٣ي١ ك٤ِ٤ذ ُٞؿٕٞ، ك٤ٔخ ػَف 

رظَؿٔش هخْٓ حُٔويحى« حٌُحط٤ش
(429)

. 

هي طؼخَٓ حُ٘وخى حُؼَد ػ٠ِ حٓظل٤خء ٓغ حُ٘ؼ٣َش، ك٢ طـ٤ِخطٜخ حُل٤َٔٗش، ٝ

هَِ طـخَٛ أٝ طـخكَ ٗزٚ طخّ ػٖ حُ٘ؼ٣َش ح٤ٌ٣َٓ٧ش
(428)

 ، ٓٞحء ك٢ ىٍّ حَُٝح٣ش

                                                                 
 .31و 26-25ػ مصدر سابق ػ ص ص« تحميل النص السردؼ» .426

 .349ػ مصدر سابق ػ ص« النقد األدبي في القرف العشريف» .427 

 .369و صالمصدر نفس .428

 - ”Structuralist Poetics« الشعريات البنيوية»قارف مع جوناثاف كولمر عمى سبيل المثاؿ في كتابو  .429

London Rourledge and Kega Paul. 1975 P. p 113-115 إذ يعوؿ في مواقع مف كتابو عمى قيمة .
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أٝ حُوٜش أٝ ح٤َُٔس
(491)

، ُٝؼَ أرَُ حُ٘وخى حُؼَد ح٣ٞ٠ُٖ٘ٔ طلض ُٞحء حُ٘ؼ٣َش 

ٛز١َ كخكع )َٜٓ( ك٢ أرلخػٚ حٌُؼ٤َس
(496)

طل٤َِ »حُوخ٢ٟ ك٢ ًظخرٚ ، ٝدمحم 

ٗؼ٣َش حُ٘ٚ »(، ٝر٤َ٘ حُو١َٔ )حُٔـَد( ك٢ ًظخرٚ 6889« )حُ٘ٚ حَُٔى١

(، ٝػ٠ِ ٌٛح حٌُظخد ح٧ه٤َ 6886« )حَُٝحث٢: هَحءس ط٘خ٤ٛش ك٢ ًظخد حُظـ٤ِخص

 طيٍٝ ٓ٘خه٘ظ٘خ حُ٘وي٣ش، ٧ٗٚ ح٧ًؼَ طؼز٤َح  ػٖ ٌٛح ح٤َُٔ حُ٘وي١.

وخ٫ص حُ٘وي٣ش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًظخرظٚ ًظذ ر٤َ٘ حُو١َٔ ػَ٘حص ح٧رلخع ٝحُٔ

ٗؼ٣َش حُ٘ٚ حَُٝحث٢: »ح٩ريحػ٤ش ك٢ حَُٔٔف ٝحُوٜش، ؿ٤َ إٔ ًظخرٚ ح٧ْٛ ٛٞ 

(، ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ حُو١َٔ ٣طزن 6886« )هَحءس ط٘خ٤ٛش ك٢ ًظخد حُظـ٤ِخص

، ٓٔظل٤يح  ٖٓ اٗـخُحص حُ٘ؼ٣َش «حُظـ٤ِخص»ىٍحٓظٚ ػ٠ِ ٍٝح٣ش ؿٔخٍ حُـ٤طخ٢ٗ 

٤ؼَٔ َٓؿؼ٤ظٚ حُل٤َٔٗش ٜٓ٘ـ٤ش ٫ طول٢ ٤ِٜٓخ ا٠ُ حُ٘وي ح٢ُ٘ٔ٧ ٝػِْ حَُٔى، ُ

 ٝحُؼ٢ٓ٬.

                                                                                                                                                               
الضمنية، وعمى المخزوف المغوؼ  الميجات أو المغات أو األصوات في أنساؽ تنضيد السرد، وعمى خبرة القارغ

 بعامة، مما يضيف تمايزا  عمى شعريتو.

السيرة الذاتية.. »)القاىرة( « القاىرة»ما يزاؿ فف السيرة ممتبسا  وغير محدد. انظر العدد الخاص مف مجمة  .431
، أو كتبت . فقد نشر محررو العدد نصوصا  كتبيا أصحابيا1996ػ مايو  162العدد « المستقبل.. سيرة الماضي

 عف سير أصحابيا، أو مذكرات أو يوميات.. الخ.
)بيروت( « الطريق»ويؤيد ىذا التداخل وااللتباس الممارسة النقدية لعدد غير قميل مف النقاد، فقد وضعت مجمة 

وعدت الحديث عف فنو حديثا  عف السيرة الذاتية عمى « سيرة روائية/ سيرة ذاتية»لممفيا عف حنا مينة عنوانا  
السيرة الذاتية »لرغـ مف التمييز الذؼ لجأ إليو عدد مف النقاد أمثاؿ يمنى العيد وصالح الديف يونس في بحثييما ا

«. حنا مينة ػ مف السيرة الذاتية إلى التجاوز الفني»، و«الروائية والوظيفة المزدوجة: دراسة في ثالثية حنا مينة
 .213-93ػ ص ص 1996ػ  6ػ العدد  55السنة 
قاالت وأبحاث ثّمرت تأثير االتجاىات الجديدة عمى دراسة السيرة، كما سنرػ عند شكرؼ المبخوت، وكما وثمة م

ػ  45)بيروت( السنة « اآلداب»في مجمة « ثالثة وجوه لبغداد: السير ذاتي والتخييمي»عند دمحم بوعزة في دراستو 
 .21-16ػ ص ص 1997تموز ػ آب  8-7العدد 

األبحاث والمقاالت حوؿ الرواية والقصة، ولكنو لـ يخصص كتابا  أو كتبا  ليا. انظر نشر صبرؼ حافع عشرات  .431
)القاىرة( ػ « أدب ونقد»في مجمة « ورود سامة لصقر.. ورود لصقر.. ورواية الثمانينيات»عمى سبيل المثاؿ: 

 .114-116ػ ص ص 1991سبتمبر  61العدد 
ذات صنع هللا »منظور معموماتي مقالة نبيل عمي )مصر(: ومف المحاوالت الطريفة لدراسة شعرية السرد مف  

ػ ص ص  1992ديسمبر  12ػ العدد  9)القاىرة( ػ السنة « إبداع»في مجمة «. إبراىيـ مف منظور معموماتي
47-52. 



 ـ 246ـ  

ٟٝغ حُو١َٔ ٓيه٬  أ٤ُٝخ  ُز٢ٔ ػ٘خَٛ ٓوخٍرظٚ ٓغ ػزخٍس ٓلظخك٤ش ُلًٞٞ 

كليٝى ًظخد ٖٓ حٌُظذ ٤ُٔض أريح  ٝحٟلش رٔخ «: »كل٣َخص حُٔؼَكش»ٖٓ ًظخرٚ 

طَ ح٠ُٝ٧، ٝحٌُِٔخص ك٤ٚ حٌُلخ٣ش، ٝؿ٤َ ٓظ٤ِٔس ريهش، كوِق حُؼ٘ٞحٕ ٝح٧ٓ

ح٧ه٤َس، ٝهِق ر٤٘ظٚ حُيحه٤ِش ٌِٝٗٚ ح١ٌُ ٠٣ل٢ ػ٤ِٚ ٗٞػخ  ٖٓ ح٫ٓظو٤ُ٬ش 

«ٝحُظ٤ِٔ، ػٔش ٓ٘ظٞٓش ٖٓ ح٩كخ٫ص ا٠ُ ًظذ ٜٝٗٞٙ ٝؿَٔ أهَٟ
(492)

. 

حكظَُ حُو١َٔ أٗٚ ٣وّٞ رَٔ٘ٝع ر٘خء حرٔظُٔٞٞؿ٤ش حُوَحءس، ٧ٕ أرَُ 

حُ٘ٚ ٣ٔظِي ٓ٘٘ٚ ُٝـظٚ  ػ٠ِ إٔ»١ٞحرغ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ٛٞ حٓظو٤ُ٬ظٚ، 

، «حُوخ٤ٖٛ، ٖٝٓ ػْ طظؤْٓ حٌُٔٞٗخص حٌُزَٟ ك٢ حُز٘خء ٝحُظ٤ًَذ ٝحُي٫ُش

حُوَحءس، ٓلٌٞٓش، رٔ٘طوٜخ حُوخٙ ٖٓ ك٤غ ٝٛق ٗظخٓٚ، ٝحػظٔخى أىٝحص »ٝ

حُوخٍة ا٠ُ ٓ٘ظؾ »، ك٤ظلٍٞ «ٝحٛلش رٜيف حٌُ٘ق ػٖ ٓؼ٘خٙ أٝ طؤ٣ِٝٚ

ُِٚ٘»
(499)

ٕ: ٓٔظ« حُظـ٤ِخص»، ٝحهظخٍ ُوَحءس  ٜي٣خ  رب٣ٌٞ ٝرخهظ٤ٖ ُٝٞطٔخ

حُٔظَٜ ح٧ِٓٞر٢، ر٤٘ش حُـْ٘ ح٧ىر٢، ٓٔظ٣ٞخص حٌُظخرش ح٧ىر٤ش حُظ٢ ٣ٔظٞك٤ٜخ 

حُ٘ٚ ٓؼَ ٓـ٬ص حٌُظخرش ح٣َ٤ُٔش ٝأٗٔخ١ حُل٢ٌ حَُٔى١ حُظو٤ِي١، كٌخٗض 

، اً ط٘ظـَ ػ٘خَٛ حُٜٞؽ «حُظـ٤ِخص»ٓوخٍرظٚ ػخٓش ٤ُِٜـش حَُٝحث٤ش ك٢ ًظخد 

ًُي رٜيف ط٘ـ٤َ »َُٝحث٢ ك٢ ط٘خٜٛخ ٓغ ٓٞحى أىر٤شًؼ٤َس، ٝحَُٔى١ ٝحُوطخد ح

ػَٜ٘ ح٣٩ٜخّ. ٣ٝ٘ظظْ ًُي ًِّٚ ىحهَ ٗزٌش ٖٓ حُوٍٞ ح١ٌُ ٣ظوٌ ريٕٝ ٍٛٞس 

كٌخ٣ش ٗؼز٤ش طٔظو٢ ٖٓ ٌٛٙ حُٔٞحٛلخص ىحكؼ٤ش ك٢ ط٢٤٘٘ حُظو٤َ. كظًٌَٗخ ػ٠ِ 

ا٠ُ  ُٔخٕ حُٔخٍى رلَٝد ٝكظٞكخص ٝكٞحىع ٣ـِذ ػ٤ِٜخ ح٧ٓط١ٍٞ ٝحُؼـخثز٢

كيّ ح٩كٔخّ رٞؿٞى رئٍس ك٢ٌ طظـخًرٜخ ـ ٖٓ ك٤غ هخٕٗٞ حُظ٣َٔي ـ ٓل٤طخص 

« ح٤َُٔ»ٝ« ح٣٧خّ»ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش حُؼظ٤وش ػ٘ي حُؼَد ٝؿ٤َ حُؼَد، ريءح  ٖٓ 

حُظ٢ ٣ظوٌ ك٤ٜخ « ح٤َُٔس حُظخ٣ٍو٤ش»ٝ« حُوٜش حُي٤٘٣ش»كظ٠ « ح٬ُٔكْ حُ٘ؼز٤ش»ٝ

ظـ٤ِخص ـ ٛلش ٓؼخىٍ ٓٔخػَ ُِػٔخء ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ ـ ٖٓ ه٬ٍ ٗٚ ًظخد حُ

و٢َ أهزخٍٙ ٝطَٟٝ، ك٤ٜ٤َ حُ٘ٚ رٌُي ٬ٌٗ   َٔ ح٤ُ٘ؼش، ٝٛلٚ رطَ ٗؼز٢ طُظ

، ٝٛٞ ؿْ٘ أىر٢ ٣وظٚ رًٌَ L’hagiographieٓوظزٔخ  ٖٓ أٌٗخٍ حُٜخؿ٤ٞؿَحك٤خ 

حُوي٤ٔ٣ٖ، ٝاٗخػش ٤َْٓٛ ر٤ٖ حُ٘خّ، ػٖ ٣َ١ن ح٩ٗخىس رؤػٔخُْٜ، ٝطٔـ٤ي 

أكؼخُْٜ، ٣ٝظوٌ ـ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ـ ٌَٗ طَؿٔش ك٤خس ٛئ٫ء كظٞكخطْٜ ًَٝحٓخطْٜ ٝ

«ٓ٘لٞػش ر٤ٜـش ح١٩َحء ٝحُٔيف
(494)

. 

                                                                 
باط ػ ػ شركة البيادر لمنشر والتوزيع ػ الر « شعرية النص الروائي ػ قراءة تناصية في كتاب التجميات»القمرؼ، بشير:  .432
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رٜيى طٍٜٞ ٓـخ٣َ ُِـْ٘ ح٧ىر٢، كٜٞ ٫ « حُظـ٤ِخص»هٍَ حُو١َٔ إٔ 

٣٘زٚ حَُٝح٣ش، ٣ٝؼظٔي ػ٠ِ أٓخ٤ُذ حًٌَُٔحص حُ٘و٤ٜش ٝحَُٓخثَ حُلِٔل٤ش 

: ر٤٘ش حُٔل٢ٌ، ٝحُوٜش ٝحَُكِش ح٣َُِٓش، ٝهٚ حُزخد ح٧ٍٝ رٞٛق حُ٘ٚ

ٝحُوطخد، اً ٣ٔؼ٠ حُـ٤طخ٢ٗ ا٠ُ ٌَٗ ك٢٘ طـ٣َز٢ ٣وّٞ ػ٠ِ أٓخّ طلط٤ْ ر٤٘ش 

حٌَُ٘ حُظو٤ِي١ ك٢ حٌُظخرش حَُٝحث٤ش، ٣ٝٔظؼ٤َ هخٕٗٞ ح٫ٓظَؿخع ٌٓٞٗخ  َٓى٣خ ، 

ٝٓٞظلخ  حُظٔخ٢ٛ ر٤ٖ حُٔخٍى ٝحُٔئُق ٖٓ ىحهَ ر٤٘ش حُوطخد، ٝحٓظٔيحىٛخ ٖٓ 

ٝحُٔظيحٍٝ، ٝٓٔظؼ٤يح  ح٤ُٔؼخم حُظٞح٢ِٛ ك٢ حُوَحءس ٝحُظِو٢ حُوٚ حُ٘ؼز٢ حُؼظ٤ن 

ٓؼَ طـ٢ِ حُل٤ٖٔ، ٝهي ٍأٟ ك٤ٚ حُو١َٔ أًؼَ حُز٤٘خص حَُٔى٣ش طؼو٤يح  ىحهَ 

ط٤ًَذ حُ٘ٚ
(491)

، كوي ٓؼ٠ حُـ٤طخ٢ٗ ا٠ُ طٔؼَ ١ٍِٓ ُظـ٢ِ حُل٤ٖٔ ك٢ 

ٓلظٟٞ هطخد ا٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٣ـؼَ حُ٘خ٣َٛش ٗظ٤َح  ٌُٔٛذ ح٤ُ٘ؼش ٖٓ ك٤غ 

٣ويّ « ًظخد حُظـ٤ِخص»ٔخ ك٢ ٤ًخٕ حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ش ٝٝؿيحٜٗخ، ػ٠ِ إٔ طؤِٜٛ

 رؼي ًُي ٗزَس ٣ظلٌْ ك٤ٜخ ح٩ٍٗخى ٝحُٞػع ٝحُٜيح٣ش.

٤ِٓٝ حُو١َٔ ك٢ ٓئحُٚ ػٖ حُِٖٓ ػ٬ػش أُٓ٘ش، ٢ٛ حُِٖٓ حَُٔؿؼ٢ ُٖٝٓ 

حُوٜش ٝحُِٖٓ حُٔطِن، ط٤ٜٔيح  ُظ٤ٟٞق طلون ٓلخ٤ْٛ حَُٔى حُٔؼٌّٞ ٝحَُٝح٣ش 

حَُٝح٣ش، كؼٔش هْٔ ُلظخص أٓخ٤ٓش ٣ظُٞع ػ٤ِٜخ حُٔخٍى ٢ٛ: ٓخ هزَ ىحهَ 

ح٫ُٞىس، ُلظش حُطلُٞش، ُلظش ٗزخد حُٔخٍى، ُلظش ٍؿُٞش حُٔخٍى، ُلظش ٓخ رؼي 

ٝكخس ح٧د، ػْ ٣ٔظَٔ حُزلغ ػٖ ٤ٛؾ َٓى٣ش ٣ظ٬هق ك٤ٜخ ح٫ٓظَؿخع رخ٫ٓظزخم 

حُظل٤ٌَ ك٢ ١َف ٓٔؤُش ُظـ٘ذ هط٤ش ط٘خ٢ٓ حُوٜش. ٣ٝؼ٤َ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ آٌخ٤ٗش 

ك٢ رَٓـش حَُٔى ٖٓ ٓ٘ظٍٞ « حٌُخطذ»ح٫ٍطزخ١ ر٤ٖ حُٔخٍى ٝحُ٘و٤ٜش ٝحُٔئُق 

 حُظِلع.

َٝٛف حُو١َٔ ؿٜيٙ ك٢ حُزخد حُؼخ٢ٗ ُيٍحٓش كوٍٞ حُظ٘خٙ ك٢ ًظخد 

حُظـ٤ِخص، ٣َٟٝ إٔ حُظ٘خٙ رؼ٤ي ػٖ حَُٔهخص، ٧ٗٚ ٣وّٞ ػ٠ِ ح٩ريحع ٝح٫رظيحع، 

ح٫ٓظ٤ؼخد ٝحُظٔؼَ( ُؼيس ٜٗٞٙ ٠٣طِغ رٜخ ٗٚ ٝطل٣َٞ )رٔؼ٠٘ حُظَ٘د ٝ

١ًَِٓ ٣لظلع رًَِٔ حُٜيحٍس ك٢ حُٔؼ٠٘
(491)

. ٝٝؿي إٔ أٍٝ َٓطٌِ ُِظ٘خٙ ٛٞ 

حُظ٤ِْٔ رؼيّ حًظٔخٍ حُـْ٘ ح٧ىر٢، ٝحٗلظخكٚ ػ٠ِ أٍح٢ٟ )ٓل٤طخص( ٓوظِق 

 ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش حُٔظخهٔش ُٚ، أٝ حُظ٢ طظٌَ٘ ٝط٘ٔٞ ٓٔظوِش ػ٘ٚ أك٤خٗخ ، ٌُ٘ٚ ٣يهَ

ك٢ كٞحٍ ٓؼِٖ أٝ هل٢ ٓؼٜخ، ٓٞحء ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حٌَُ٘ )ح٧ٌٗخٍ( أٝ ػ٠ِ 

ٓٔظٟٞ ح٠ُٕٔٔٞ )ح٠ُٔخ٤ٖٓ( ٝحُؼ٤ٔخص. ٝىٍّ أٛ٘خف ح٧ؿ٘خّ )حُوٜش 

ٝحُ٘ؼَ( رٞٛلٜخ أىر٤ش، ٝحُؼخىحص ٝحُٜ٘ٞٙ حُز٬ؿ٤ش ٝحُؼ٤ِٔش ٝحُي٤٘٣ش رٞٛلٜخ 

٠ِ ٓٞحى أؿ٘خٓخ  هخٍؽ أىر٤ش، أ١ إٔ حُظ٘خٙ هي ٣وّٞ ػ٠ِ ػيس ٜٗٞٙ، ٝػ
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ٝاكخ٫ص ؿ٤َ ٤ٜٗش أٝ أىر٤ش، رٔخ ٢٘٣ إٔ حَُٝح٣ش ؿْ٘ أىر٢ ٓظلٍٞ 

رخٓظَٔحٍ
(499)

. 

ٌٌٝٛح، ٤ٜ٣َ حُ٘ٚ رٔؼخرش طل٣َٞ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ٓخ ٣ٔخػِٚ ٖٓ ٜٗٞٙ 

ٍٝحث٤ش ٣ٔظٔي أٝ ٣ٔظؼ٤َ ٜٓ٘خ حًُ٘ٔٞؽ، ٝأٟخء حُو١َٔ أَٓح  ٜٓٔخ  ٛٞ حٍطزخ١ 

حٓظليحع حٌَُ٘ ٝطؼظ٤وٚ،  ٜٓ٘خ»ٜٗٞٙ حُـ٤طخ٢ٗ رظوخ٤ُي حُ٘ؼَ حُؼَر٢، ٝ

ٝهٜي٣ش حهظ٤خٍ حُظؼيى حُِـ١ٞ ٖٓ ك٤غ ح٧ِٓزش ٝحُِٔؽ ر٤ٖ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش، 

ٝط٘ـ٤َ حُؼظ٤ن ٜٓ٘خ ك٢ ط٠خ٣ٍْ حُوطخد حَُٝحث٢، ػْ ح٤َُٔ ا٠ُ ح٫ٓظٔيحى ٖٓ 

حٌُٕٔٞ ح١َ٤ُٔ ٝح٤َُٔ ًحط٢، ٝح٫ؿظَحف ٖٓ حُؼـخثز٢، ٝح٫ٓظَكخى ٖٓ ًَحٓخص 

ٓـ٬ص حُوطخد حُظخ٣ٍو٢ ٝحُٜلل٢، ٝأِٓٞد حُٔوخٓخص حُٔظٜٞكش، ٝحٓظل٠خٍ 

ٝأىد حَُٓخثَ ٝحُٞٛخ٣خ، ٝأٗٔخ١ حُوٚ حُظو٤ِي١ ك٢ حُوَحكش ٝحُلٌخ٣ش ٝح٤َُٔس 

حُ٘ؼز٤ش ًٌظخرخص ٓوُٞزش ِٝٓلٞظخص، ٝطٜ٘ٞ ا٠ُ ؿخٗذ ًُي ٓظخَٛ حُظؼ٤ٔ٤ِش 

«)حُظِو٤ٖ( ٝحُٔؼَكش
(499)

. 

 ظـ٤ِخص، ٢ٛٝ:ٝكيى حُو١َٔ ٓظخَٛ حُظ٘خٙ ٝٓٔظ٣ٞخطٚ ك٢ ًظخد حُ

  ٖٓ ٍٓظَٜ حُؼظخهش ٝكٞحٍ ح٧ؿ٘خّ. ٣ٝزَُ ك٢ طل٤ِِٚ ً٘ق ٧ٌٗخ

 ح٫ٓظؼٔخٍ حُِـ١ٞ ىحهَ حُِـش ح٧ىر٤ش.

 .َٓظَٜ حُؼـخثز٢/ حُٞٛق ٝحُظل٤ٔ 

  ػظخهش حُِـش، ػظخهش حُز٘خء، ػظخهش حَُٔى، ًٔخ ك٢ طل٤ِٜٚ ُ٘ٞػ٤ش حُِـخص، حُِـش

رش حُظخ٣ٍو٤ش، ُـش حُلظٟٞ، ُـش حُي٤٘٣ش ٝحُلِٔل٤ش، ُـش حُٔظٜٞكش، ُـش حٌُظخ

 ح٤ُٛٞش، ُـش حُوزَ حُظخ٣ٍو٢.

ػْ حٓظيٍى حُو١َٔ ٍأ٣ٚ كظ٠ طؼظ٤ن حٌَُ٘ ٝطلي٣ؼٚ، كخُظ٘خٙ حُؼوخك٢ ٣ؼ٢٘ 

حٓظيٍحؽ ٓظخَٛ ٖٓ حُؼوخكش حُٔؼخَٛس، ٣ٝظزيٟ ك٢ حُطٔٞف ا٠ُ طلو٤ن ٠ٕٓٔٞ 

 ، ٫ٝ طظؼيٟؿي٣ي ىحهَ أٌٗخٍ َٓى٣ش هي٣ٔش، ٌُٖٝ ٌٛٙ حُِـش، رَأ٣ٚ، طظَ ٓ٘ؼُِش

إٔ طٌٕٞ َٓؿؼ٤ش، ٓخ ىحٓض طٌظل٢ رخُظٔظَٜ ح٧ِٓٞر٢، ٫ٝ طٔظط٤غ حٓظوطخد 

ٝػ٢ حٌُٝحص رٜخ. ٣ٜٝخػي حُو١َٔ ٗويٙ ا٠ُ ط٘خٙ حُـ٤طخ٢ٗ اً ٣ظلٍٞ ٖٓ ٓـَى 

طؼخُن حُٜ٘ٞٙ ا٠ُ كٞح٣ٍش ٓظؼيىس طظـخُٝ كيٝىٛخ ح٤ٌُِ٘ش ٩ك٬ٍ حُـ٤َ ك٢ 

ط٣ٌٖٞ ٗلٔٚ
(498)

٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓٔخءُش ٓويٍس حُـ٤طخ٢ٗ . ٫ٝ ٣ول٠ إٔ ٌٛح حَُأ١ 

ػ٠ِ طل٣َٞ حُ٘ـٟٞ )أٝ حُُٔٞٗٞٞؽ( ا٠ُ طؼيى أٛٞحص، أٝ اكوخٍ حُلؼ٤ِش ٝط٣ٌٝزٜخ 

 ك٢ ٛٞص ٝحكي.
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ٝحٗظوَ حُو١َٔ ك٢ كَٜ طخٍ ا٠ُ ىٍحٓش حُٜٞؽ حٌُحط٢ ك٢ ًظخد حُظـ٤ِخص، 

كؤٟٝق ٓلّٜٞ حُٜٞؽ حٌُحط٢ ُِـش ػ٘ي ًؼ٣َ٤ٖ، ٤ُـ٤ذ ػٖ ١ز٤ؼش طؼخُوخص 

م حُظِلظ٢ ر٤ٖ حُٔئُق ٝحُٔخٍى ٖٓ ه٬ٍ طؼ٤٤ٖ ٌٛح ح٤ُٔؼخم ك٢ ر٤٘ظ٢ ح٤ُٔؼخ

حُوٜش ٝحُوطخد، ط٤ٜٔيح  ُيٍحٓش حُٜٞؽ حٌُحط٢ ُِـش ر٤ٖ حُُٔٞٗٞٞؿ٤ش ٝحُلٞح٣ٍش، 

 ٞٛ َٛ :ْ كليى حُٔخٍى ح٬ُ َٓث٢ )حٌُحط٢( ح١ٌُ ٣ْٞٛ رخُٟٔٞؼش: ٖٓ حُٔظٌِ

ش ىكؼش ٝحكيس ٣ظٞحٍىٕٝ حُٔئُق؟ َٛ ٛٞ حٌُخطذ؟ َٛ ٛٞ حُٔخٍى؟ َٛ ْٛ حُؼ٬ػ

ٗٚ ًظخد حُظـ٤ِخص أٗزٚ ٓخ ٣ٌٕٞ ـ »هِق ٛٞص ٓ٘ظَى، ٛٞ ٛٞص حُٔئُق: 

ًٔخ ٣وٍٞ رخهظ٤ٖ ٗلٔٚ رخُٞػ٤وش حُ٘و٤ٜش، ٧ٗٚ ٫ ٣ؼٔن حُٞػ٢ حٌُحط٢ رخُؼخُْ. 

ٝحُْٜٔ ك٢ حُظٍٜٞ حُز٤ُٞل٢ٗٞ )٣وٜي حُٔظؼيى ح٧ٛٞحص( ُِ٘ٚ ٛٞ إٔ طيٍى 

ٗلْ حُٞهض. ٌٝٛح ٓخ طؼٌٍ ىحهَ ًظخد حُ٘و٤ٜش ًحطٜخ ًٝحص ح٥ه٣َٖ ك٢ 

حُظـ٤ِخص اً ُْ طظٞحكَ حُٔٔخكش حُٔطِٞرش ر٤ٖ حُٔئُق ٝحُ٘و٤ٜش. ٝكظ٠ اًح أٍىٗخ 

إٔ ٗوِغ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘ٚ رؼٞ ٓٔخص حُلٞح٣ٍش، كبٜٗخ طظَ ٓٔخص ٤ٌِٗش ٫ 

طظؼيٟ حُظ٘خٙ حُوٜي١، ٝح٫ٗلظخف ػ٠ِ ُـخص حٍُٔٞٝع حُؼَر٢ ك٢ ٬ٓٓق 

«ح٧ِٓزش
(441)

. 

ُو١َٔ طل٤ِِٚ رٔؼخ٣٘ش حُٜٞؽ حٌُحط٢ ُِـْ٘ ح٧ىر٢: ًظخد حُظـ٤ِخص ٝهظْ ح

٤ًَٔس ًحط٤ش، اً ٣٘يٍؽ حُ٘ٚ، َٓى٣خ  ٍٝٝحث٤خ ، ٟٖٔ حٌُظخرش ح٣َ٤ُٔش، ٣ٝلخٍٝ 

ؿْ٘ حُٜخؿ٤ٞؿَحك٤خ، رظوي٣ٔٚ ُؼ٘خَٛ حُ٘و٤ٜش أٝ اٟلخثٚ حُويحٓش ػ٠ِ ػ٘خَٛ 

 ح٤َُٔس، ًًَٝ هَحثٖ ُِظٔخ٢ٛ ٫ ٣ٌٖٔ اؿلخُٜخ ٢ٛ:

 ٔخٍ ٤َٟٔ حُٔظٌِْ.حٓظؼ

 ح٩كخُش ػ٠ِ ٗلْ ح٫ْٓ ح١ٌُ ٣لِٔٚ حُٔئُق.

 ك٠ٍٞ ٛٞص حُٔئُق ػٖ ٣َ١ن ٛٞص حٌُخطذ ٗلٔٚ.

 ٛٞص حُٔخٍى ٌٕٓٔٞ رٜٞص حُٔئُق ٝٛٞص حٌُخطذ.

 حرظٌخٍٙ ػخُٔٚ ح٤ُٔظ٢ ـ حُلخٗطخ١ُ ك٢ ٍكِظٚ ح٣َُِٓش.

٤ش ؿ٤َ إٔ حُو١َٔ ٣زخىٍ ا٠ُ ح٫ٓظ٘ظخؽ إٔ ًظخد حُظـ٤ِخص ٤ُْ ٤َٓس ًحط

رخُٔؼ٠٘ ح٤٠ُن، ٌُٝ٘ٚ ٣٘ـٌد ا٠ُ حَُٝح٣ش اًح ٟٝؼ٘خ ؿخٗزخ  ح٤ُٔؼخم ح١َ٤ُٔ 

)ح٧ٝطٞر٤ٞؿَحك٢( ح١ٌُ أهلٔٚ حُٔئُق، ٝحػظزَٗخ إٔ حُٔل٢ٌ كخُش ٓظو٤ِش ٖٓ 

ٓ٘ظٍٞ حُظو٤َ حَُٝحث٢ ٝػ٤ِٔش طِو٤ٚ. ٖٝٓ ٗؤٕ ًُي إٔ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓلخُٝش هِغ 

ٝحُٜ٘خىس، ٝٛٞ ٣٘يٍؽ ك٤ٔخ  حُٟٔٞٞػ٤ش ػ٠ِ ح٧ٗخ ػٖ ٣َ١ن هطخد ح٫ػظَحف

ٓٔخٙ رخهظ٤ٖ، ٓطخروش حُٞػ٢ حُيحه٢ِ ُِوخٍؿ٢ ىحهَ حُٞػ٢ حُوخٙ، ػْ طٔـ٤ي 

حُو٤ْ حٌُحط٤ش ػ٠ِ كٔخد حُو٤ْ حُـٔؼ٤ش، ُْٝ ٣ـلَ حُو١َٔ إٔ ٣ؼَِ ؿ٤خد 
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حَُٝحث٤ش
(446)

َ: رلؼخ  ػٖ ٓؼ٠٘ »، ٓٔخ ؿؼِٚ ٠٣غ هخطٔش ًظخرٚ ػٖ  حٌَُ٘ ٝحُظ٤ٌ٘

 «.ك٢ ًظخرش حُـ٤طخ٢ٗ

حُو١َٔ ٓوخٍرظٚ طل٤ٌ٤ٌش ػ٠ِ إٔ حُـ٤طخ٢ٗ ٣ٔظَ ٖٓ حُٜخؿ٤ٞؿَحك٤خ ،  ػيّ

٢ٛٝ ؿْ٘ أىر٢ ػظ٤ن، حُٞظ٤لش حُظ٣َ٣ٞ٘ش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش، ر٤٘ٔخ ٣ؼٞى ًظخد حُظـ٤ِخص 

ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ا٠ُ ٗٔن حَُٝح٣ش حُُٔٞٗٞٞؿ٤ش )ٍٝح٣ش ٗـٟٞ حٌُحص( ػ٠ِ حَُؿْ 

٣ـٔغ ر٤ٖ ػيس ٌٓٔ٘خص ٖٓ حُظؼيى حُٜٞط٢ ٝحُِـ١ٞ ح١ٌُ ٣َحٖٛ ػ٤ِٚ، ك٤ٖ 

 أىر٤ش، ٢٠ٔ٣ٝ ػ٤ٔوخ  ك٢ طلي٣غ حٌَُ٘، ٤ٔ٣َٝ ا٠ُ ٓلخٍٝس حُوي٣ْ.

٣ظٔظغ حُو١َٔ، ًٔخ ٍأ٣٘خ، رز٤َٜس ٗوي٣ش كخًهش ٓظٌٔ٘خ  ٖٓ ٜٓ٘ؾ ٗؼ٣َش 

حَُٔى، ًٔخ طزٍِٞ ػ٠ِ ٣ي حُل٤٤َٖٔٗ أٓؼخٍ ؿ٤٘٤ض ٣ًَٝٔظ٤لخ ٝطٞىٍٝف، ٣ِٝٔؽ، 

٤ش، ٓٔظل٤يح ، ػ٠ِ ٗلٞ ٗي٣ي حُـخًر٤ش ٖٓ رٌَ٘ كخى أك٤خٗخ ، ر٤ٖ حُ٘ؼ٣َش ٝحُؼ٬ٓ

 اٗـخُ ك٤ِ٤ذ ُٞؿٕٞ ك٢ ح٤ُٔؼخم ح٤َُٔ َٓى١ أٝ ح٤َُٔ ًحط٢.

ُٝؼِ٘خ ٫كظ٘خ إٔ اكيٟ أرَُ ٓؼ٬٠ص أٝ ه٠خ٣خ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس أٜٗخ 

ؿ٤َ ٓظٌٞٗش أٝ ٗخؿِس ٓٞحء ك٢ حُ٘وي حُـَر٢ أٝ ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢، كؼٔش طيحهَ ر٤ٖ 

ُظل٤ٌ٤ٌش، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ٗوي حُو١َٔ ٓؼِٔخ ٛٞ ك٢ حٗظـخٍ حُ٘ؼ٣َش ٝحُؼ٤ٓ٬ش ٝح

حُ٘وخى حُؼَد ػ٠ِ حُؼ٬ٓخط٤ش ٝحُظل٤ٌ٤ٌش، ٝهي حهظَص طخ٤ُخ  حُ٘خهي ٓؼ٤ي ح٣َُٔل٢ 

 )حُٔؼٞى٣ش( ٓؼخ٫  ُْٜ.

٣ٝزيٝ ٌٛح حُظيحهَ ك٢ كْٜ حُ٘وخى حُؼَد ُِ٘ؼ٣َش، ٖٓ حُ٘ؼ٣َش ك٢ حُ٘ؼَ، 

ػِْ حَُٔى، كوي ١َف رٍٞ ٗخٍٝٝ )ُز٘خٕ( ا٠ُ طـ٤ِخص ػ٬هش حُ٘ؼ٣َش رخَُٔى٣ش ٝ

طٔخإ٫ص ػي٣يس ػٖ ػ٬هش حُوٜش حُؼَر٤ش رخُ٘ؼَ ٝرخُو٤ٜيس، ٓلظَٟخ  حُظٔخ٣ِ ٓخ 

ر٤ٖ حُو٢ٜٜ رٔؼ٘خٙ حَُٔى١، ٝحُ٘ؼ١َ رٔؼ٘خٙ حُ٘خَٓ ح١ٌُ ٣ٔظٞػذ حَُٔى١ 

أ٠٣خ ، ٓٔخ ٣ٔظيػ٢ كْٜ حُلَُ ر٤ٖ ٓخ ٣ـؼَ ٖٓ حُوٜش هٜش ٖٝٓ حُ٘ؼَ ٗؼَح . ػْ 

 ٬ُٔكظخص حُظخ٤ُش:ٓـَ ح

طٌٔ٘ض حُوٜش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس ٝحُلي٣ؼش ٖٓ ط٣ٌٖٞ ٣ٞٛش هخٛش رٜخ،  -6»

 ط٤ِٔٛخ ػٖ حُ٘ؼَ، ٝػٖ حُو٤ٜيس، ٝػٖ حُلٌخ٣ش.

طٌٔ٘ض حُوٜش حُؼَر٤ش إٔ طؼيى طـخٍرٜخ، كِْ طوغ ك٢ ٗٔط٤ش ٓخ، أٝ  -2

 أِٓٞر٤ش ٓخثيس.

ٝحُلٌخث٤ش  طٌٔ٘ض حُوٜش حُؼَر٤ش ٖٓ رٍِٞس حُظَحًٔخص حُو٤ٜٜش، -9

حُؼَر٤ش ٝحُـَر٤ش، ٝحٓظلخىص ٖٓ ٌٛٙ حُظَحًٔخص، ًٔؼط٤خص، ًٝٔٞحى ٝطـخٍد، 

:ٖ  ٌُٖٝ حُوٜش حُؼَر٤ش ُْ طظٌٖٔ ٓ
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حُظوِٚ ٜٗخث٤خ  ٓٔخ ٛٞ ٗل١ٞ، ٓٔخ أػَ ػ٠ِ ر٤٘ظٜخ، ًٔخ ُْ طظٌٖٔ ػٔٞٓخ   -أ

 ٖٓ حٓظ٤ؼخد ٌٛح حُ٘ل١ٞ ك٢ ٤ٔٗـٜخ حٌُظخر٢.

٣َ حُٜٞحؿْ حُِـ٣ٞش حُوخٛش رخُو٤ٜيس ُْ طظٌٖٔ حُوٜش حُؼَر٤ش ٖٓ طلٞ -د

 ا٠ُ ُـش ه٤ٜٜش ىحه٤ِش.

حُ٘ؼ٣َش ًخٗض طظوٌ أك٤خٗخ  ٓ٘ل٠ اٗ٘خث٤خ  أٝ هطخر٤خ  ٓٔخ أٟؼق طٔخٓي  -ؿـ

 حُوٜش، ٝٗلّْ ًظخرظٜخ، ٝأٟؼق ٣ٞٛظٜخ.

ُْ ط٘ـق حُوٜش حُؼَر٤ش ك٢ طٞك٤َ حٓظَٔح٣ٍش طـ٣َز٤ش ػ٠ِ ٛؼ٤ي حٌَُ٘  -ى

«طـخٍد حُو٤ٜيسأٝ حُِـش أٝ ح٠ُٕٔٔٞ ط٠خ٢ٛ 
(442)

. 

طؼخ٢ٗ ُـش ٌٛح حُ٘وي ٖٓ ح٬١٩ه٤ش ك٢ حُلٌْ ٝاريحء حَُأ١، ًخُلٌْ كٍٞ 

طٔخٓي حُوٜش حُؼَر٤ش ٝحٓظَٔح٣ٍش طـ٣َزٜخ، ٝحُ٘ؤٝ ح١ٌُ رِـظٚ، ٝٛٞ ػخٍ ر٬ 

 ٗي.

ِٝٗٔق ٓظَٜح  آهَ ٖٓ ٓظخَٛ حُظيحهَ ك٢ ٓلّٜٞ حُ٘ؼ٣َش ك٢ ٗوي ٠ٍٓخٕ 

ٔؼخٍ، ًؤٕ طٌٕٞ حُ٘ؼ٣َش ٣ِٓـخ  ٖٓ حُـٔخ٤ُش رٔطخ٢ٔ٣ٝ دمحم )َٜٓ( ػ٠ِ ٓز٤َ حُ

 ٝحَُٔى٣ش، كل٢ هَحءطٚ ُٜ٘ٞٙ ه٤ٜٜش ٖٓ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص، ٍأٟ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔٔخص:

طؼيى حٓظويحّ ح٠ُٔخثَ ك٢ حُ٘ٚ، ٓٔخ ٣ئًي ح٫ٗل٬ص ٖٓ أَٓ حٌُحط٤ش »

 ٝحُـ٘خث٤ش ا٠ُ ىٍحٓخ حُ٘ٚ، ٝٛٞ ٗظ٤ـش ٫ٗ٘طخٍ حٌُحص حُٔزيػش.

ٙ ًظخد آه٣َٖ ك٢ ٗٚ حُٔزيع، ٝىٍحٓخ حُظ٘خٙ، رٔؼ٠٘ ك٠ٍٞ ٜٗٞ

 حُلٞحٍ ر٤ٖ ٗٚ حُٔزيع ٜٝٗٞٙ ح٥ه٣َٖ ىٕٝ اٌٗخٍ ًُي.

حٓظويحّ حُِـش رٔٔظ٣ٞخطٜخ حُي٤ُ٫ش ٝحُٜٞط٤ش ك٢ حُظؼز٤َ، ٝػيّ حُٞهٞف ػ٘ي 

كيّ حُي٫ُش ح٩هزخ٣ٍش ُِـش، كخُ٘ٚ ُي٣ْٜ ٛٞ ػخُْ ُـ١ٞ ك٢ ح٧ٓخّ، ٌٝٛح ٌٓٔذ 

 ٠٣خف ٌُٜٙ حٌُظخرخص.

ٜ٘ٞٙ ػٖ حُي٫٫ص حُٔظلـَس حُي٣ٞٓش، رخُؼ٘ق رٔٔظ٣ٞخطٚ حُٔوظِلش طزلغ حُ

 ٣ظَٜ ٝحٟلخ  ك٢ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ.

حٓظويحّ حُلٞحّ ك٢ هَحءس حُؼخُْ، ٫ ٤ٓٔخ حُظل٤ٌَ حُز١َٜ ٝحُٔٔؼ٢ 

 ٝحُِْٔ، ٝح٫ٓظلخىس ٖٓ حُلٕ٘ٞ حُٔوظِلش ك٢ ًُي.

حص ٌٛح طلظض حُز٘خء حُل٢٘ ًظؼز٤َ ػٖ طِٔم ٝكيس حُِٓخٕ حُوخٙ، ٝحٗ٘طخٍ

 حُِٖٓ.

حُؼخى٣ش ٝح٬ُرطَ ٢ٛ ٖٓ حُٟٔٞٞػخص ح٧ػ٤َس ُيٟ ًؼ٤َ ٖٓ حٌُظخد، ٣ٝٔؼَ 

 ٌٛح حٗل٬طخ  ٖٓ أَٓ حٍُٜٞس حُظو٤ِي٣ش ُِ٘و٤ٜش حُ٘ٔط٤ش ك٢ ح٧ىد.

                                                                 
)الشارقة( السنة « شؤوف أدبية»في مجمة « ر وبالقصيدةمدخل غمى.. عالقة القصة العربية بالشع»شاووؿ، بوؿ:  .442
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ٗخػ٣َش حُوٚ، ٝٛٞ ٣لْٜ ك٢ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ػ٠ِ ٓٔظ٤٣ٖٞ، أُٜٝٔخ ٗخػ٣َش 

ػ٣َش حُِـش حُظ٢ طوظَد حُِلظش حُيه٤وش حَُٔٛلش ك٢ ٍٛٞس ه٤ٜٜش، ٝػخ٤ٜٗٔخ ٗخ

«.ٖٓ ُـش حُ٘ؼَ
(449)

 

 األلسنية: -2-2

٤ٛٔ٘ض حُِـش رٞٛلٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ حَُُٓٞ ٝح٩ٗخٍحص، ًٔخ حٗطِوض ٖٓ 

ى٤َٓٞٓٝ، ػ٠ِ ٓ٘خٛؾ ٗوي٣ش ٓظؼيىس، ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٤ُ٘ٔ٧ش ٝح٧ِٓٞر٤ش، رَ إ ػٔش 

 ٛؼٞرخص ك٢ حُلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ، ٝهي آُض ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ ا٠ُ حُؼ٤ٓ٬ش ك٤ٔخ رؼي.

ُٝؼِ٘خ ٬ٗكع ٓؼَ ٌٛح حُظيحهَ ك٢ ًظخرش أرَُ ٗخهي٣ٖ ػخُـخ ح٤ُ٘ٔ٧ش 

ٝح٧ِٓٞر٤ش ٝطٔؼ٬ٛخ، ٝٛٔخ ػزي ح٬ُّٔ حُٔٔي١ )طْٞٗ( ٝػيٗخٕ رٖ ٣ًٍَ 

 )٣ٍٞٓش(.

إ ٗز٤ِش ارَح٤ْٛ، ٢ٛٝ حُ٘خهيس حَُحثيس ك٢ حُظؼ٣َق رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، 

ُؼزش حُِـش ك٢ حُوٚ حَُٝحث٢ طِٔؽ ر٤ٖ حُـٔخ٤ُش ٝح٤ُ٘ٔ٧ش ك٢ ٍإ٣ظٜخ ُٔٔظ٣ٞخص 

 ًٔخ ك٢ هُٜٞخ: 

ٌٔض » ٝأك  ،٢ٜ ُٜو َ ح ُٔؼ ٘خء ح ْ ر ًح أكٌ لَ ا٫ ا ة كؼَ حُٔ ُوٍخ ٌٖٔ ٕأ ٣لؼَ ك٢ ح ٫ٝ ٣

 ،٢ٜ َ ٜه ٢ ١٧ ٔػ ُٔخ ّ حـُ ٓخ ٞ ح٧ ٌح ٛ ٘خء. ٛ ز ٌح ُح ٓش ٛ ٞ هي ٚ ٗل ؿ ٚ رل٤غ ٞط ـش ك٤ ُِ ٛ٘ؼش ح

ٝح٣ٚظ ٟٙخ َُ ١ٌُ ٣َ ظّخ ح ًُي ٕأ ٣وظٍخ حُ٘ ٌخطذ، رؼي  ٕ ٣ظلَى  ٝػ٠ِ ُح ٚ أ ٔخ ٣لنُ   ً،ٚ ظ ٝأ ٜه

 ٖ ؽ ر٤ َ، ٝأ ٣ِٔ ٔخه ظؼز٤َ رخ٧ُْ ُح ٟ ُح ٔٞظ ١، ٝأ ػ٠ِٓ  َِٓ ٞحهؼ٢ ٝأ ُح ٟ ُح ُٔٔٞظ ـش ػ٠ِ ح ُِ رخ

ٗخء  ٕ ٜخ ا ٣خص ؿ٤ٔؼ ُٔٔٞظ ٙ ح ٌٛ»
(444)

. 

إ ٓؼَ ٌٛح حُظيحهَ حُٜٔ٘ـ٢ ٝحُ٘وي١ ىػخ كئحى َٓػ٢ )٣ٍٞٓش( ا٠ُ 

ح٧ىد ٝػِْ حُِـش، ٝٝؿي أٗٚ طٔل٤ٚ ٜٓطِق ح٧ِٓٞر٤ش ٗظ٣َخ  ٝططز٤و٤خ  ك٢ ػِْ 

٣ظ٤ق آٌخ٤ٗش ىٍحٓش حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش رطَحثن ػِْ حُِٔخٕ، ٓخ ىحّ ٓلّٜٞ ح٧ِٓٞد 

ك٢ ػِْ ح٧ىد أٝٓغ ٖٓ ٓلّٜٞ ح٧ِٓٞد ك٢ ػِْ حُِـش، ؿ٤َ إٔ ح٧ِٓٞر٤ش طوَٜ 

ػٖ ٓـخٍحس ح٧ىد ك٢ حًظ٘خكٚ ُِؼخُْ ٝٓؼَكظٚ رخٍُٜٞ، ٢ٛٝ اٌٗخ٤ُش هخثٔش طلي 

 ِٓٞر٤ش ٝحُِٔخ٤ٗش ك٢ حُ٘وي:ٖٓ أٓيحء ح٧

أٓخ ح٧ِٓٞر٤ش كزخٓظ٘خىٛخ ا٠ُ هٞحػي ػِْ حُِٔخٕ ٝحٓظ٘خػٜخ ػٖ ىٍحٓش ه٠خ٣خ »

ك٢ ػِْ ح٧ىد ٫ طظؼِن رخُز٘خء حُِـ١ٞ ُِ٘ٚ ح٧ىر٢، طلٌْ ػ٠ِ ٗلٜٔخ رخ٤ٗ٬ٌُ٘ش، 

                                                                 
)القاىرة( ػ الكتاب األوؿ ػ إبريل « إيقاعات»في الكتاب الدورؼ « نصوص الثمانينيات»دمحم، رمضاف بسطاويسي:  .443

 .217-216ػ ص ص  1993

ػ مايو  5ػ العدد  2)القاىرة( ػ السنة « إبداع»في مجمة « ائيمستويات لعبة المغة في القص الرو »إبراىيـ، نبيمة:   .444
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ح٧َٓ ح١ٌُ ٫ ٣ـؼِٜخ هخىٍس ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ري٬٣  ُِ٘وي ح٧ىر٢ ح١ٌُ ٣ٔؼ٠ ٌُِ٘ق 

َٛ حُل٤خس ك٢ حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش، ٝػٖ ٓلظٟٞ طِي حُٜ٘ٞٙ ح١ٌُ ٣ويّ ػٖ ؿٞ

ٓؼَكش ك٤٘ش كو٤و٤ش ػٖ حُل٤خس حُٔؼخَٛس، ٣ٝئًي حُٔؼَ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُـي٣يس حُظ٢ 

«طلظق أٓخّ حُز٣َ٘ش آكخم ح٫ٍطوخء ا٠ُ ح٧ك٠َ
(441)

. 

 ُٝؼَ ٓليٝى٣ش ح٧ِٓٞر٤ش أٝ حُِٔخ٤ٗش ٜٓ٘ـخ  ٗوي٣خ ، ؿؼِض ًؼ٤َح  ٖٓ حُ٘وخى ٫

٣ؼُٕٞٞ ػ٤ِٜٔخ ا٫ ٟٖٔ كيٝى ٓؼ٤٘ش، ٌٌٝٛح كؼِض أُلض ًٔخٍ حَُٝر٢ )َٜٓ( 

ك٢ ىٍحٓظٜخ ٨ٌُٗخٍ حُو٤ٜٜش ك٢ ًظخرخص ػزي هللا حُ٘ي٣ْ حُٜلل٤ش ٝؿ٤َ 

حُٜلل٤ش، ٝك٢ طلي٣ي ١ز٤ؼش ٌٛٙ ح٧ٌٗخٍ ٝهٜخثٜٜخ حُظ٤٘٣ٌٞش ٝٓٞهؼٜخ رخُ٘ٔزش 

ػ٠ِ ٗلٞ ٟج٤َ  ُِزيح٣خص حُو٤ٜٜش ك٢ أىر٘خ حُؼَر٢ حُلي٣غ، كخٓظؼخٗض

روٜخثٚ ح٧ِٓٞر٤ش ٩ٟخءس ر٬ؿش حُظ٤َٛٞ ٝحُوٚ ػ٘ي حُ٘ي٣ْ، ٝهي طِٞٛض 

 ا٠ُ ٗظخثؾ ٓيٛ٘ش:

أٓخ حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش ك٤ٔؼِٜخ ًظخد حُٔٔخ٤َٓ، ٣ٝظْٔ رخُظؼيى٣ش حُوخثٔش ػ٠ِ »

طٌخكئ ح٧ٟيحى ِٝٓؽ حُـخى رخُٜخٍُ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُز٘خء حُو٢ٜٜ ٝحُ٘و٤ٜخص 

«خٍٝ حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ، حُِـش حُـخىس ٝحُِـش ح٤ُُِٜش... حُنٝحُظ٘ٞع ح٧ِٓٞر٢: طـ
(441)

. 

ٝحٓظلخى ٓؼـذ حَُِٛح٢ٗ )حُٔؼٞى٣ش( ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ أ٠٣خ ، ٖٓ ح٧ِٓٞر٤ش 

حُ٘خهي ٣ظؼخَٓ ٓغ ح٧ٓخ٤ُذ ٝح٧ٌٗخٍ ٝحُظو٤٘خص »ك٢ ىٍحٓش حُِـش، ػ٠ِ إٔ 

ٝح٧ؿَحٝ ٝحُٞظخثق رخػظزخٍٛخ ظٞحَٛ ٓ٘ظًَش ر٤ٖ ٓوظِق حُٜ٘ٞٙ 

ٍٝرٔخ، رخُ٘ظَ ا٠ُ ٌٛٙ حُٔليٝى٣ش حُٜٔ٘ـ٤ش، َٓػخٕ ٓخ أىؿْ « ٌُظخرخصٝح

 حَُِٛح٢ٗ ح٧ِٓٞر٤ش رخُؼ٤ٓ٬ش: 

٢ٌُٝ ٗٔظَ ٖٓ ٌٛٙ ح٬ُٔكظش ح٧ه٤َس ٓخ ٗوظْ رٚ ٌٛٙ حُلوَس ٖٓ حُوَحءس »

ٗئًي ٓـيىح  ػ٠ِ إٔ ًَِٓ حُـٔخ٤ُخص ك٢ ٌٛٙ حُِـش حُل٤ِٔش ح٣ٌُٜخ٤ٗش اٗٔخ ٣َطز٢ 

لخٍٝ طؼ٣َق ٓؼخٗخطٚ ػزَ ُؼزش حٌُظخرش، ٝرخُظخ٢ُ كبٜٗخ طٔؼَ، ٖٓ رٌٜٞٗخ ُـش ؿٔي ٣

حُٔ٘ظٍٞ ح٤ٔ٤ُٔخث٢ حُؼخّ، ػ٬ٓش ٣ٍِٓش ٝحكيس ؿخ٠ٓش ٝٓلظٞكش حُي٫٫ص.. ًؤٍه٠ 

«ٓخ طٌٕٞ ػ٤ِٚ حُِـش حُ٘ؼ٣َش حُلي٣ؼش
(449)

. 

                                                                 
ػ  1993ػ  1ػ  1ػ  2)دمشق( العدد « المدػ»في مجمة « األسموبية: حوار في النظرية والتطبيق»مرعي، فؤاد:  .445

 .18ص

)جامعة القاىرة( ػ المجمد « بكمية اآلدا»في مجمة « عبد هللا النديـ: بالغة التوصيل والقص»الروبي، ألفت كماؿ:  .446
 .161ػ ص 1996ػ يناير  1ػ عدد  56
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ّٕ أْٛ ؿٜي ُٔخ٢ٗ ػَر٢ ٣ؤهٌ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ٛٞ ًظخد ٓخُٕ حُٞػَ  ا

٣َش ُٔخ٤ٗش ػَر٤ش كي٣ؼش ُظل٤َِ حُظَح٤ًذ ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ حُِـش ٗلٞ ٗظ»)٣ٍٞٓش( 

(، ٌُٖٝ ٌٛح حُـٜي ٫ ٣ٔظي ا٠ُ حُ٘وي ح٧ىر٢، ٌٓظل٤خ ، ٝٛٞ ًز٤َ ٫ 6899« )حُؼَر٤ش

ٗي، رظل٤َِ حُ٘ظ٣َش حُِٔخ٤ٗش حُؼَر٤ش ك٢ طَح٤ًزٜخ ٝهٞحػيٛخ ٠ٓٝخ٤ٜٓ٘خ
(449)

. 

وي١ ُيٟ ٓل١ٍَ حُؼيى ُٝؼَ ٌٛح ٓخ ٣لَٔ أ٠٣خ  طُٞع ح٫ٛظٔخّ حُٜٔ٘ـ٢ ٝحُ٘

حُوخٙ رخُلِٔلش ٝح٧ِٓٞر٤ش ٝحُ٘وي ٝحُط٤ِؼش « ػ٤ٕٞ حُٔوخ٫ص»حُوخٙ ٖٓ 

ح٧ىر٤ش، ك٤ِْ ػٔش رلغ ػٖ ح٧ِٓٞر٤ش أٝ ح٤ُ٘ٔ٧ش، ر٤٘ٔخ كلَ حُؼيى رؤرلخع ػٖ 

ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٝحُ٘ؼ٣َش ك٢ كْٜ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش
(448)

. 

٤ش، ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣٘يٍؽ ك٢ اٗ٘خ ٗوغ ػ٠ِ ٗوي ًؼ٤َ ٣ٔظل٤ي ٖٓ ح٧ِٓٞر٤ش ٝح٧ُٔ٘

ٜٓ٘ـ٤ظٜٔخ، ٝأًًَ ٓؼخ٫  ٓٔخ ٣ٌظزٚ ػزي حَُكٖٔ ٓـ٤ي حَُر٤ؼ٢ )حُؼَحم( ك٢ ًظخرخطٚ 

ٝحَُٝح٣ش أ٠٣خ  ٢ٛ ٍٝح٣ش «: »طٞه٤ض حُزٌ٘خ»حُ٘وي٣ش حُٔظؤهَس، ٓؼَ ٗويٙ َُٝح٣ش 

حُؼَحء، ٣ٝٔظي ػَحإٛخ كظ٠ حُِـش ٓٞحء ًخٗض حُل٤ٜلش ك٤ٜخ أٝ حُٔل٤ٌش كبًح 

خ ًز٤َ ٢ِٓٝء، ُٝؼَ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٢ٛ ٖٓ أػَٟ ح٧ػٔخٍ حَُٝحث٤ش روخٓٞٓٚ ك٤ٜ

«حُؼَر٤ش ُـش
(411)

. 

ٝػٞى ا٠ُ أْٛ ٗخهي٣ٖ طٔؼ٬ ح٤ُ٘ٔ٧ش ٝح٧ِٓٞر٤ش ك٢ ٗويٛٔخ، ٗـي إٔ ػزي 

ح٬ُّٔ حُٔٔي١ كَٜ ؿٜيٙ ك٢ حُظ٘ظ٤َ ؿخُزخ  ٝك٢ حُظطز٤ن حُ٘وي١ ه٬٤ِ ، ٝكٍٞ 

ك٢ »( 6884ٝ« )ص ك٢ ح٧ىد ٝحُِـشٓٔخء٫»حُ٘ؼَ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ك٢ ًظخر٤ٚ 

(6884« )آ٤ُخص حُ٘وي ح٧ىر٢
(416)

. 

أٓخ حُ٘خهي ح٧ِٓٞر٢ ٝح٢ُ٘ٔ٧ رخٓظ٤خُ كٜٞ ػيٗخٕ رٖ ٣ًٍَ، ح١ٌُ ٣٘ظَ ا٤ُٚ 

٤ٗوخ  ُِ٘وخى ك٢ ٣ٍٞٓش. كوي ٟٝغ أًؼَ ٖٓ ػ٣َٖ٘ ًظخرخ  ٗوي٣خ  ٌٓ٘ حُو٤٘٤ٔٔخص، 

أٙ ٍحثيح  ٝٓـيىح  ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص، ٖٓ ؿ٤َ أٗٚ حُظِّ، أٝ ًخى، َٓ٘ٝػخ  ٗوي٣خ  أ٤ُ٘ٔخ  ري

ه٬ٍ ًظزٚ
(412)

(، 6896« )حُِـش ٝحُي٫ُش»(، 6891ٝ« )حُِـش ٝح٧ِٓٞد: »

                                                                 
منشورات دار طالس « ية حديثة لتحميل التراكيب األساسية في المغة العربيةنحو نظرية لسانية عرب»الوعر، مازف:  .448

 .1987ػ دمشق ػ 

 .1988« الفمسفة واألسموبية/ النقد والطميعة األدبية»)الدار البيضاء( « عيوف المقاالت»انظر  .449

ػ كانوف  66ػ العدد  6سنة )لندف ػ بيروت( ال« الناقد»في مجمة « لف يأتوا بمثميا»الربيعي، عبد الرحمف مجيد:  .451
 .61ػ ص 1993األوؿ 

 .1994ػ أكتوبر  11كتاب الرياض ػ الرياض ػ العدد « مساءالت في األدب والمغة»انظر: المسدؼ، عبد السالـ:  .451
 .1994ػ دار الجنوب لمنشر ػ تونس « في آليات النقد األدبي»المسدؼ، عبد السالـ:  - 

 انظر:  .452
 .1981اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « مغة واألسموبال»بف ذريل، عدناف:  - 
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« حُ٘وي ٝح٧ِٓٞر٤ش ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن»(، 6899ٝ« )حُِـش ٝحُز٬ؿش»ٝ

 (.6881« )حُ٘ٚ ٝح٧ِٓٞر٤ش ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن»(، ػْ ػُِٙ رٌظخرٚ 6898)

حُظـي٣ي رخًَح ، ٝهي ًخٗض ُٚ ٫ٞٛص ٝؿ٫ٞص ك٢ ىػخ حرٖ ٣ًٍَ ا٠ُ 

حُظؼ٣َق رخ٣َُِٓش ٝحُٜٔ٘ؾ حُ٘ل٢ٔ ٝحُظخ٣ٍو٢، ٝطٜ٘ي ػ٠ِ ًُي ٓوخ٫طٚ حٌُؼ٤َس 

« ىٍحٓش ٝٛل٤ش ٗل٤ٔش»حُٔزؼٞػش ك٢ حُي٣ٍٝخص، ًٝظخرٚ ػٖ ػزي ح٬ُّٔ حُؼـ٢ِ٤: 

 (. ٝك٢ حُٔزؼ٤٘خص، حهظخٍ ح٤ُ٘ٔ٧ش ٝٓخ ٓـخٍٝٛخ ٖٓ حطـخٛخص كيحػ٤ش6891)

( 6891« )َٓٔف ػ٢ِ ػوِش ػَٓخٕ»كٌظذ ك٤ٜخ ٗظ٣َخ   ٝططز٤و٤خ ، ُٝؼَ ًظخرٚ 

حُـٜي ح٧ًزَ حُِٔلٞظ ك٢ ٤ٓخم طـَرظٚ حُ٘وي٣ش حُظ٢ ٛخٍص ا٠ُ اكخ١ش أٝٓغ 

َ حرٖ ٣ًٍَ ػ٠ِ ٓيحٍ أٍرؼش  ٌّ ٝأَٗٔ ٝأػٔن رٌٜح حُو٤خٍ حُل١ٌَ ٝحُ٘وي١، كوي ٗ

٧ىر٢ حُلي٣غ ك٢ ٣ٍٞٓش ح١ٌُ ػوٞى ٖٓ حُِٖٓ ٛٞطخ  ٓ٘لَىح  هخٍؽ َٓد حُ٘وي ح

 ؿَكظٚ حَُٜحػخص ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝحُظز٣َ٤٘ش.

حرظؼي حرٖ ٣ًٍَ ػٖ حُـٔخػخص حُؼوخك٤ش ٝحُ٘وي٣ش، ٫ ٤ٓٔخ حُٔظلِرش أٝ 

حُٔئىُـش ٜٓ٘خ، ٝكخكع ػ٠ِ ىٍٝ ٓظٞحُٕ ر٤ٖ حُٜلخكش ٝح٧ىد، ٝٗؤٟ ُؽ ٗلٔٚ 

ًش ح٧ىر٤ش حُ٘خ٠ٛش ك٢ ٝهِٔٚ ك٢ حُٔؼخٍى حُ٘وي٣ش ٓؼظويح  إٔ ٖٓ ح٧ك٠َ ُٚ ُِٝلَ

٣ٍٞٓش إٔ ٣ٌظذ ٗويح  ٟٖٔ ٓٔخٍٙ حُوخٙ ح١ٌُ ٗوّٚ ٗخرخ . ٝأػ٢٘ رٚ طؼ٣َذ حُ٘وي 

ح٧ىر٢ حُـَر٢ حُلي٣غ ٝطؤ٤ِٛٚ ك٢ كًَش حُؼوخكش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس. ٖٝٓ 

حُٞحٟق إٔ ٗـِٚ حُ٘وي١ حػظٔي ػ٠ِ حُيٝحّ ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛح حُظؼ٣َذ، ٤ُْٝ ٓـَى 

ا٠ُ هِل٤ش ٓظ٤٘ش ٖٓ ىٍّ حُظَحع حُ٘وي١ حُـَر٢، ٫ٝ  حُظَؿٔش أٝ حُ٘وَ ٓٔظ٘يح  

٤ٓٔخ حُز٬ؿ٢ ح١ٌُ ٤ٓطٍٞٙ ُظٔؼَ اٗـخُحص حُليحػش حُ٘وي٣ش حُظ٢ ىػخ ا٤ُٜخ ٓـِزخ  

ٍَ ر١ٞ٤٘ ٢ٗ٬ٌٗٝ ٝحٟق، ٝهي ًخٕ ح٫هظ٤خٍ ٝحٟلخ  طوٟٞ  ح٫طـخٙ ح٢ُ٘ٔ٧ ٓغ ٤ٓ

َحٛ٘ش رظظ٣ٞؾ كٕ٘ٞ ٓغ حٓظـَحهٚ ك٢ ٗوي حَُٔى٣خص، ٝٛٞ ٤ٓيحٕ ط٠خػلض أ٤ٔٛظٚ حُ

حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ ػ٠ِ رو٤ش ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش رٞٛلٜخ أًؼَ حٓظـخرش ُِؼَٜ، ٣ٝظ٠ق 

، ٍرٔخ رظؤػ٤َ «حُ٘ٚ ٝح٧ِٓٞر٤ش ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن»ًُي رـ٬ء ك٢ ًظخرٚ 

حَٜٗحف حُ٘وي ح٢ٗ٬ٌُ٘ ٝحُز١ٞ٤٘ ا٠ُ حَُٔى٣خص رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٍٝرٔخ أ٠٣خ  

خٓخ  ا٠ُ ح٧ىد حُـ٘خث٢ أٝ حُٞؿيح٢ٗ أٝ حٌُحط٢ ك٤غ كٕ٘ٞ رظؤػ٤َ طؼو٤ي حَُٔى٣خص ه٤

 حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ ط٬ُّ طؼيى حُلٞحٍ ٝط٘ٞع ح٬ٌُّ ٟٝٓٞٞػ٤ش حُوطخد. 

                                                                                                                                                               
 .1981اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « المغة والداللة»بف ذريل، عدناف:  - 
 .1983اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « المغة والبالغة»بف ذريل، عدناف:  - 
 .1989العرب ػ دمشق ػ اتحاد الكتاب « النقد واألسموبية بيف النظرية والتطبيق»بف ذريل، عدناف:  - 
 .1995ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « النص واألسموبية بيف النظرية والتطبيق»بف ذريل، عدناف:  - 
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٬٘ٓٝكع حَٜٗحف حُؤْ حُ٘ظ١َ ك٢ ٌٛح حٌُظخد ا٠ُ طل٤َِ حَُٔى ٝحُ٘ٚ 

حَُٔى١: ُـظٚ، أِٓٞر٤ظٚ، ٬ٓٗخطٚ حُِـ٣ٞش، ١َحثن طل٤ِِٚ، ر٬ؿظٚ ٝار٬ؿ٤ظٚ، 

ٍٞٙ حَُٔى١، ٗـٞحٙ ٝكٞح٣ٍظٚ، حُن، أٓخ حُظطز٤ن كِْ ٣لع ك٤ٚ حُ٘ؼَ ا٫ ٓ٘ظ

رل٤ِٜٖ ٖٓ أَٛ أكي ػَ٘ ك٬ٜ ، أكيٛٔخ ُِوٜش ٝػخ٤ٜٗٔخ َُِٔٔك٤ش، ر٤٘ٔخ ًخٕ 

 ٛ٘خى ٓزؼش كٍٜٞ َُِٝح٣ش.

ف رطَحثن حُٜٔ٘ـ٤ش ح٤ُ٘ٔ٧ش ك٢  َّ أٍحى رٖ ٣ًٍَ ك٢ ًظخرٚ ح٧ه٤َ إٔ ٣ؼ

ِح  ٖٓ ؿٜش ػ٠ِ حُ٘ٚ ٝه٤ٜٛٞظٚ، ٖٝٓ ؿٜش حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝح٧ِٓٞر٤ش، ًَٓ

ػخ٤ٗش ػ٠ِ ح٧ِٓٞد ٝطلَىٙ، كخُ٘ٚ ٛٞ حُٔـخٍ حُلو٤و٢ ح١ٌُ ط٘ؼٌْ ك٤ٚ ح٬ُٔٓق 

ح٧ِٓٞر٤ش ٌُِخطذ ح٢ُ٘٘ٔء، ًٔخ ح٧ِٓٞد ٛٞ ح٧ُن حُ٘و٢ٜ ُلَحىس ٌٛح حٌُخطذ 

 حُٔ٘٘ت.

هٜٚ رٖ ٣ًٍَ حُلَٜ ح٧ٍٝ ُظؼ٣َق حُ٘ٚ ٝكن ٓؤػٍٞ حُ٘وي حُل٢َٔٗ 

ي، ٝ أػ٬ٓٚ حُزخ٣ٍُٖ ًظٞىٍٝٝف ٝرخٍص ٣ًَٝٔظ٤٤لخ، ٓٞحكوخ  ػ٠ِ إٔ حُ٘ٚ حُـي٣

طل٫ٞص حُِـش ح٧ىر٤ش طٔؼَ حُٔٔخٍٓش حُـي٤ُش ٌُِحص ىحهَ حُِـش، »ٛٞ ُـظٚ، ٧ٕ 

 «.ٝإٔ حُظخ٣ٍن ٛٞ ٓـٔٞػش ٜٗٞٙ أًؼَ ٓ٘ٚ طخ٣ٍو٤ش ىٕٝ ُـش

٤٤ٗ٬ٌٖ حٗطِن رٖ ٣ًٍَ ٖٓ ٓؤػٍٞ حُ٘« ح٧ىر٤ش ٝحُ٘ٚ»ٝك٢ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ 

حَُّٝ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٌِٗٞك٢ٌٔ ػ٠ِ إٔ ح٧ىر٤ش )أ١ حُوٜخثٚ حُظ٢ طـؼَ ٖٓ 

ح٧ىد أىرخ ( ٢ٛ ٓلي حُ٘ٚ ٝٓلي ىٍحٓظٚ، ؿ٤َ إٔ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش أٝ حُظؼٔن ك٢ 

رلغ حُوٜخثٚ ح٤ٌُِ٘ش ٫ ٣ٌٕٞ رٔؼٍِ ػٖ ٝحهؼٚ، ٌٝٛح ٓخ ؿؼِٚ ٣وٞٝ ك٢ 

ٖٓ ٓلّٜٞ حُؼ٬ٓش ػ٘ي ى١  ٓ٘طِوخ  « حُز٤جش ح٧ىر٤ش ٝح٧ِٓٞر٤ش»حُلَٜ حُؼخُغ ك٢ 

، ا٠ُ ح٧ِٓٞر٤ش ٝح٧ِٓٞد «ٓيٍٓش رَحؽ»ٍٓٞٓٞ، ا٠ُ حُز٤٘ش حُٞظ٤ل٤ش ػ٘ي 

ًِهَكش أٝ ًي٫ُش ًحط٤ش، أٝ ًظٔؼ٤َ، أٝ ٢ًٔ٘، ٧ٕ ػَٔ حُٔلَِ ح٢ُ٘ٔ٧ ًٔخ 

رخُِـش حُظ٢ ًظذ رٜخ، ٝرٌُي طٜزق « ٍر٢ حُ٘ٚ»٣ٌظذ، ٣وَٜ ػ٠ِ 

حُظل٬٤٠ص حُظ٢ ٣ظَٜٛخ حٌُخطذ ك٢ حهظ٤خٍٙ ىٍحٓش ٓوخٍٗش ٧ٗٔخ١ « ح٧ِٓٞر٤خص»

ُِـظٚ، ٟٖٔ حُٜٔخىٍ حُِـ٣ٞش حُظ٢ ك٢ ٓظ٘خُٝٚ... أٝ رؼزخٍس أهَٟ، طيٍّ 

ح٧ِٓٞر٤خص طٞحطَحص ح٫هظ٤خٍ حُ٘ٔز٤ش حُظ٢ ط٤ِٔ ُـش حُ٘ٚ ٖٓ ُـش ؿ٤َٙ، أ١ 

 ٢ٛ، رظؼز٤َ ٛخ٤ُيح١، ططز٤ن ٤ُ٘ٔ٨ُش أًؼَ ٜٓ٘خ ط٤ٓٞغ ُٜخ.

ٓظظزؼخ  « ظخَٛس ح٧ِٓٞد ٓخ ٢ٛ؟»َ حَُحرغ ػْ ىٍّ رٖ ٣ًٍَ ك٢ حُلٜ

طؼخ٣ٍلٚ ٝٓخ ٣ؼ٤َٙ ٖٓ ه٠خ٣خ طظؼِن رخُٔٔخٍٓش حُؼ٤ِٔش ٝٓـخٍ حُي٫٫ص، كخُٔٔخٍٓش 

حُؼ٤ِٔش ٢ٛ حُلؼخ٤ُش ٓ٘ظٍٞح  ا٤ُٜخ ك٢ ٤ٓخهٜخ حُل٢ًَ، ٝػ٠ِ حُوٜٞٙ ك٢ 

ك٢ ػخُْ ٓؼخٕ كؼ٬ ، ٌٌٝٛح طٞهق « ى٫ُظٜخ»حُظَٝف ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طؼط٤ٜخ 

ٝحُٖٔ٘ ٝحُؼ٬ٓخص ٤ٔٛ٧ظٜخ ك٢ كْٜ ظخَٛس ح٧ِٓٞد « ح٤ُ٘لَس»٤ِخ  ػ٘ي طؼيى٣ش ٓ

ٝط٘ظ٤ٔٚ ُِوطخد أٝ حَُٓخُش، ٤ِٔٓح  ر٤ٖ حُز٬ؿش ٝح٧ِٓٞد، ػْ حٗظوَ ا٠ُ ط٤ٜ٘ق 
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ح٧ٓخ٤ُذ ػ٘ي ر٤٤َ ؿ٤َٝ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ١ز٤ؼش حُظؼز٤َ أٝ ٜٓخىٍٙ أٝ ٓظَٜٙ. ٖٝٓ 

٤٘ق، ٓٔخ ٣ؼ٤َ أٓجِش ًؼ٤َس كٍٞ حٓظلٌخّ حُٞحٟق إٔ ٗخهيٗخ ٣ٞحكن ػ٠ِ ٌٛح حُظٜ

ظخَٛس ح٧ِٓٞد ُِؼ٬ثن حُِـ٣ٞش أٝ حُز٬ؿ٤ش ٝكيٛخ، ٣ٝـؼَ ٖٓ حُزؼي حُي٢ُ٫ ك٢ 

ٗزٌش ػ٬هخص حُ٘ٚ أَٓح  ػ٤ٜخ  ػ٠ِ طٔؼِٜخ، ٝٛٞ ٓخ طظؼٔوٚ ػ٬هخص ح٧ر٤٘ش 

حُظ٤ًَز٤ش أٝ ػ٬هخص ح٧ر٤٘ش حُي٤ُ٫ش. ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ك٤غ ٣ٜ٘ٞ حُ٘ٚ 

رؼي ٖٓ ٓٔظ٣ٞخص ط٤ًَزٚ حُِـ١ٞ ٝحُز٬ؿ٢ ا٠ُ طؼيى هخر٤ِخص طؤ٣ِٝٚ أٝ حٗلظخكٚ ا٠ُ أ

 ػ٠ِ َٓؿؼ٤خطٚ ٝٓلَىحطٚ حُـخثزش.

ُٝؼَ ٌٛح حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حٌُٕٔٞ حُِـ١ٞ أٝ حُز٬ؿ٢ ٛٞ ح١ٌُ هخىٙ ا٠ُ 

ٖٓ ه٬ٍ ط٘ظ٤َ ر٣َ٤ِٔخٕ « حُز٬ؿش حُـي٣يس»طو٤ٜٚ حُلَٜ حُوخْٓ ُزلغ 

٤ُ٫ش، ك٬ طؼٞى حُؼ٬ٓخص حُِـ٣ٞش طٔؼَ ح٤ٗ٧خء، رويٍ ٓخ ٢ٛ ُِظ٤ًٞي ػ٠ِ حُلؼخ٤ُش حُي

، كظلظَ ٌٓخٗخ  ك٢ ِْٓ حُو٤ْ، ًٔخ طْٜٔ ك٢ حُ٘ؼخثَ، «أ٤ٗخء»طظلٍٞ ٗلٜٔخ ا٠ُ 

ك٢ حُٔـظٔؼخص حُي٣ٔوَح٤١ش ٌِٓخ  ٌَُ حُ٘خّ، ٝطظطٍٞ رلًَش « حُِـش»ٝر٤٘ٔخ ٗـي 

خ، رل٤غ طٌظٔذ ١خرؼخ  طخٓش، ٗـي إٔ حُِـش ك٢ حُٔـظٔؼخص حُٔظَطزش ٣ظْ طـ٤ٔيٛ

 ٗؼخث٣َخ  ٝٓويٓخ .

ُٝ٪ؿخرش ػ٠ِ أٓجِش ح٧ىر٤ش اُحء حُٞحهغ، ٣لَى ٗخهيٗخ حُلَٜ حُٔخىّ 

٧ِٓٞر٤ش حَُٝح٣ش ًٔخ ػخُـٜخ رخهظ٤ٖ ١ِزخ  ُٔخ طؼٌٔٚ ٖٓ ػ٬هخص حؿظٔخػ٤ش 

ٝطخ٣ٍو٤ش ٢ٛ ٢ٗء ٓٔخ ٣ؼ٤٘ٚ ح٧رطخٍ ٖٓ طزخ٣٘خص، ٓـخُٝس ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ا٠ُ ك٤٘ش ٓخ 

٤ُ٘ٔش، ك٤غ حٓظيحىحص حُوٍٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝٓخ طَطزٜخ ٖٓ ٓلخ٤ْٛ ٗوي٣ش ٍٝحء ح٧

ٝؿ٤َٛخ، ٣ٝل٤ي « طٜخىّ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خص»ٝ« طؼيى٣ش ح٧ٛٞحص»ٝأِٓٞر٤ش ٓؼَ 

ح٠ُٔٔٔ « ى٣ٔظ٣ٞل٢ٌٔ»ًُي إٔ رخهظ٤ٖ ٣ظـخُٝ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٌٓ٘ ًظخرٚ ػٖ 

خً٘ش، أ١ ( ٓظوط٤خ  ك٤٘ش ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح6828ُٔ« )ٓؼ٬٠ص ٗؼ٣َش ى٣ٔظ٣ٞل٢ٌٔ»

حُِـ٣ٞش حُوي٣ٔش، كخَُٝح٣ش ٫ طظـٚ ا٠ُ ؿ٬ء ٝػ٢ حُٔئُق ك٢ ػخُْ ٝك٤ي كلٔذ، 

ٝاٗٔخ طٌ٘ق ػٖ أٗٞحع حُٞػ٢ ح٧هَٟ ٨ُرطخٍ، ٝحكيح ، ٝحكيح ، ر٘ظ٠ ػٞحُْٜٔ، 

 ْٝٛ ٣٘يٓـٕٞ ك٢ ٝكيس كيع ٓؼ٤ٖ.

ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ حُزطَ ُْ ٣ؼي ٓـَى ٟٓٞٞع ٣وٚ ٝػ٢ حُٔئُق، رَ ٛٞ 

خٗخ  ؿ٣َذ، رٔخ ٣ل٤ي إٔ حُٔئُق ٛٞ حُلخػَ ٬ٌُِّ حُلَى١، أٓخ ٝػ٢ آهَ، ٝأك٤

حُ٘ٚ أ١ حَُٝح٣ش كِْ طؼي حٗؼٌخٓخ  ٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝػ٢ حُٔئُق، ٝاٗٔخ أٛزق طٜخىٓخ  

٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خص ٓظ٘ٞػش، ًُي إٔ حُلٌَس ك٢ ٗظَ رخهظ٤ٖ، كيع ٣ـ١َ كظ٠ ٗوطش 

٣ظلٍٞ ا٠ُ كٌَس ىٕٝ حُظ٬ه٢ حُظ٢ ٢ٛ حُلٞح٣ٍش. ا٫ إٔ حُظل٤ٌَ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٫ 

ح٫كظٌخى حُل٢ ٓغ كٌَس أهَٟ طظـٔي ك٢ ح٥هَ، ٝأ٠٣خ  أٛٞحص ح٥ه٣َٖ، 

ٝحٌُِٔش ٗلٜٔخ، أ١ حُوٍٞ حَُٝحث٢، طٔٔق رٌُي، ٧ٜٗخ طظٌ٘ق ػٖ أٜٗخ ٓؤهًٞس ٖٓ 

ػيس أٛٞحص، أٝ طؤط٢ ك٢ طٜخُذ ػيس ػوخكخص، ا٫ أٜٗخ، ًٔخ ٣وٍٞ رخهظ٤ٖ، طٌٕٞ 



 ـ 258ـ  

ء طَٜد ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٔٔخًخص ُِؼٞحُْ، أٝ حُظ٢ ك٢ ح٧ٓخّ أ٠٣خ  ًظخرش ر٠٤خ

 ُِي٫٫ص حُلخكش، كظؼ٤ي ُِ٘ظخّ حُِـ١ٞ ك٣َظٚ ٝك٤٘ظٚ.

ٝك٢ ٓؼَ ٌٛح حَُ٘ف ٢٠ٔ٣ ٗخهيٗخ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُؼخَٓ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ 

ُِ٘ٚ رٔخ ٛٞ طلون ُـ١ٞ ك٢ حَُٔى رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٓز٤٘خ  ططٍٞ كٌَس حُلٞح٣ٍش 

٤ٖ ٓٔظ٘يح  ا٤ُْٜ، ك٤غ حُزٌٍس ًخٗض ٓٞؿٞىس ػ٘يٛخ ٖٓ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ ا٠ُ اٗـخُ رخهظ

ٝطوّٞ ػ٠ِ كْٜ هخٙ ٫ٗؼٌخّ حُٞحهغ ك٢ ح٧ىد. ٣ٝظٞهق ٗخهيٗخ ػ٠ِ ػـَ ػ٘ي 

رؼٞ ٖٓ ػخُـٞح ًُي حُظطٍٞ ٓؼَ ك٤ُٗٞٞ٘ٞف ٝٓيك٤ي٤٣ق ػ٠ِ إٔ ح٧ىد ٣ٔؼَ 

 ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش ك٢ ٗظَْٛ، ٝٛٞ ٌَٗ ٓظ٤ِٔ ُظـٔي حُظلخػَ ح٫ؿظٔخػ٢.

ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ »٣ًٍَ ه٠خ٣خ أِٓٞر٤ش حَُٝح٣ش رخُ٘ظَ ا٠ُ رؼيٛخ  ٝهي طظزغ رٖ

حُٔـَى، أٝ رؼيٛخ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ حُيػخث٢ ٝحُظز١َ٤٘ كو٢ ًٔخ ك٢ ًظخد رخهظ٤ٖ 

( ُ٪كٜخف ػٖ ح٧ٛخُش ح٧ِٓٞر٤ش ك٢ 6846« )حٌُِٔش ك٢ حَُٝح٣ش»حُظخ٢ُ 

رٌُي  حَُٝح٣ش، ٝحُوٜخثٚ ح٤ُِٔٔس َُِٝح٣ش، ٝحُ٘ـٟٞ ٝحُلٞحٍ ك٤ٜخ، ٜٓٔيح  

ُِظل٤َٜ ك٢ أٓخّ ٗظ٣َظٚ ُلْٜ حَُٝح٣ش ك٢ هط٤ٖ أِٓٞر٤٤ٖ، ح٧ٍٝ ه٤ٜٜظٚ 

أكخى٣ش حُِـش، ٝحُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٣يٍؽ حُظ٘ٞع ح٢ٓ٬ٌُ ك٢ ِٛذ حَُٝح٣ش ُٓٞػخ  ط٣ُٞؼخ  

حُٔئُق حُٔزخَٗس، ٝا٤ُٚ « ًِٔش»أًٍٝٔظَح٤ُخ ، ٝٓظو٤ِخ  ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ، ػٖ 

 «.٢ ك٢ أٍٝٝرخ حُلي٣ؼش٣٘ظ٢ٔ أػظْ ٓٔؼ٢ِ حُ٘ٞع حَُٝحث

ػْ َٗف رٖ ٣ًٍَ ك٢ ٌٛح ح١٩خٍ أٗٔخ١ حُظل٤َِ ح٧ِٓٞر٢ ٝح٧ِٓٞر٤ش 

ٝٛٞ ٟٓٞٞع « حُ٘ٚ حَُٔى١ ١َٝحثن طل٤ِِٚ»حُُٔٞٓٞٞؿ٤ش ٓيه٬  ُيٍّ 

حُلَٜ حُٔخرغ. ٝك٤ٚ ٣ٔؼٖ ٗخهيٗخ حُ٘ظَ ٝحُوٍٞ ك٢ حُؼَٜ٘ حُِـ١ٞ ك٢ حُظل٤َِ 

ُوَحءس ٝحُ٘وي ٝحُز٣ٞطو٤خ، ٝحٌُ٘ٔؿش حُز١ٞ٤٘ ٓؼخُـخ  ه٠خ٣خ حُ٘ٚ حُلَى١، ٝح

حَُٔى٣ش ػ٘ي طٞىٍٝف ٝرخٍص ٝؿ٣َٔخّ ٝؿ٤٘٤ض ٤َ٘ٓح  ا٠ُ رِٝؽ ػِْ حَُٔى 

ح١ٌُ ؿيح ٌَٓٓخ  ٓغ ؿٜٞى حُز٤٣ٞ٤ٖ٘ ٖٝٓ ط٬ْٛ، أٝ كٌح كٌْٝٛ، أٝ حٗطِن ٖٓ 

 ػَٜ ٓخ رؼي حُز٣ٞ٤٘ش.

ٓٞحء أًخٗض « ح٬ُٔٗخس حُِـ٣ٞش»ٝهٜٚ رٖ ٣ًٍَ حُلَٜ حُؼخٖٓ ُٜٔطِق 

طٜي٣ٔخ  ١ز٤ؼ٤خ ، طظٌ٘ق ػ٘ٚ ُـش حُ٘ٚ، أٝ ٣َ١وش طل٤َِ ُـ١ٞ ُِ٘ٚ ػ٠ِ ٓز٤َ 

حُظل٤ٌي، ٓخ ىحٓض ح٬ُٔٗخس حُِـ٣ٞش ـ رظؼز٤َٙ ـ طوّٞ ػ٠ِ ؿي٤ُش ك٤ٔ٤ٔش طٌ٘ق ػٖ 

٣ًَِٓش حٌُحص، اً اٜٗخ طظلَى ك٢ حٌُحص، ٝرخٌُحص، ٟٝي حٌُحص، أ١ ٢ٛ ٓزخَٗس 

َ ح١ٌُ ٣ؼط٢ حُـِٔش هيٍس طؼز٣َ٤ش ُظٌٕٞ ًحط٤ش ٩ٌٓخ٤ٗخص حُِـش ك٢ حُظؼز٤َ، ح٧ٓ

، ًٔخ ٣ؼط٢ حُ٘ٚ هيٍس طؼز٣َ٤ش ٤ٌُٕٞ «حرظيحػخ  ك٣ٌَخ  »أٝ « حرظيحػخ  ػخ١ل٤خ  »

رؼي ًُي. ك٤زَُ « طٜخىّ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خص»ٝٓـخٍ « طؼيى٣ش ح٧ٛٞحص»ٓـخٍ 

، ٣ٟٝٞق ه٤ٜٛٞش «طَ ًَ»ٗخهيٗخ ١َحثن حُظل٤َِ حُٔوظِلش، ًٔخ ػ٘ي ؿٔخػش 

ًخ٫رظيحء ٤ٟٝخع حٌُحص ٝطوِوَ حُ٘ٚ ٝاػخىس ر٘خثٚ « ٗخس حُِـ٣ٞشح٬ُٔ»ٜٓطِق 



 ـ 259ـ  

ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ه٬ٛش ًحص ى٫ُش ػٖ ِٛش « ٓٞهل٤خ  »ٝحُٜٞص رٞٛلش حرظيحء  

حُوٍٞ حَُٔى١ رخُٔئُق، ك٤غ ٗـي إٔ حُٔئُق ٓزيث٤خ  ٛٞ حُٔخٍى حُظو٤ِي١ ُِ٘ٚ، 

 .ٛٞ ٛخكزٚ ٝٛخٗؼٚ، ٛ٘غ أٗٞحُٚ ٝٛزـٜخ رٜزـش كٌَٙ ٝا٣ي٣ُٞٞؿ٤ظٚ

 ٣ٝوٜٚ ٗخهيٗخ رو٤ش كٍٜٞ ًظخرٚ ُِ٘وي حُظطز٤و٢ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

 «.ٝىحػخ  ٣خ أكخ٤ٓخ»حُلَٜ حُظخٓغ: ٍٝح٣ش ٤ٌٗذ حُـخر١َ 

َ: ٍٝح٣ش ٛخ٢ٗ حَُحٛذ   «.حُٞرخء»حُلَٜ حُؼخٗ

َ: ٍٝح٣ش ػزي حُ٘ز٢ كـخ١ُ   «.حُٔظؤُن»حُلَٜ حُلخى١ ػ٘

َ: ٍٝح٣ش كخَٟ حُٔزخػ٢   «.حُلِٕػْ أَُٛ »حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ػ٘

َ: ى٣ٞحٕ ػ٢ِ ػوِش ػَٓخٕ   «.طَحط٤َ حُـَرش»حُلَٜ حُؼخُغ ػ٘

َ: ػ٬ػ٤ش ك٘خ ٤ٓ٘ش   «.كٌخ٣ش رلخٍ»حُلَٜ حَُحرغ ػ٘

َ: ٍٝح٣ظخ ٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ  « ح٧َٗػش ٝر٘خص ٗؼٖ»حُلَٜ حُوخْٓ ػ٘

 «.ٓيحٍحص حَُ٘م(»)ٝح٧ٛق ٛٔخ حُـِءحٕ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٖٓ ٍرخػ٤ظٚ 

َ: ى٣ٞحٕ ك  «.أُٛخٍ حُوِذ»ئحى ًلَ حُلَٜ حُٔخىّ ػ٘

َ: طـخُٝ حُٔؼ٤خٍ ك٢ ٍٝح٣ظ٤ٖ )ٛٔخ  « 8حُز٬ؽ ٍهْ »حُلَٜ حُٔخرغ ػ٘

 ٤ُٛٞذ َٓح١ حُي٣ٖ(« حَُؿَ ٝحُِِٗحٗش»ُٔٔؼٞى ؿ٢ٗٞ ٝ

َ: ٓـٔٞػش ٓخُي ٛوٍٞ حُو٤ٜٜش   «.حُـوَ»حُلَٜ حُؼخٖٓ ػ٘

َ: َٓٔك٤ش هخُي ٓل٢ حُي٣ٖ حُزَحىػ٢  ؿ٣َِس »حُلَٜ حُظخٓغ ػ٘

 «.حُط٤ٍٞ

ٌٛٙ حُلٍٜٞ حُظطز٤و٤ش ؿ٤ٔؼٜخ ٣ٔظ٘ي رٖ ٣ًٍَ ا٠ُ اٍع حُ٘وي حُليحػ٢ ٝك٢ 

ح١ٌُ طو٠ٜ رؼٞ ؿٞحٗزٚ ك٢ كٍٜٞ ًظخرٚ حُ٘ظ٣َش، ك٤ِظلض ك٢ ٗويٙ حُظطز٤و٢ 

ػٖ أىٝحص حُ٘وي حُظو٤ِي١ حُ٘خٍف ا٠ُ حٌُ٘ق ػٖ ر٤٘خٕ حُٜ٘ٞٙ ٝآ٤ُخطٜخ 

خ٣ٍو٤ش حُٜ٘ٞٙ ح٧ِٓٞر٤ش ر٣ِٔي ٖٓ ح٣٩ـخُ ٝحُظٌؼ٤ق، رخ٫ً  رؼٞ حُؼ٘خ٣ش رظ

حُٔيٍٝٓش، ٝٓٞؿٜخ  ٍأ٣ٚ حُ٘وي١ ٫ٓظط٬ع ح٫ٓظـخرش حُٔظزخىُش ر٤ٖ حُ٘ٚ 

ٝأِٓٞر٤ظٚ ٗلٞ طز٤٤ٖ حُوٍٞ ك٤ٚ ٝٓٔظ٣ٞخطٚ، ٝهَِ ًُي ًِٚ، ٝك٢ ح٧ٓخّ، طز٤٤ٖ 

ٍ: طؼ٣َل٢ ٣ِ٘ع ٗلٞ طز٢٤ٔ حُٜٔ٘ؾ  ؿٔخ٤ُظٚ، ٝٛٞ ٣ئى١ ًُي ك٢ حطـخ٤ٖٛ، ح٧ٝ

ًُي ا٠ُ ط٤٤ٌق حُٜٔ٘ؾ ٜٝٓطِلٚ ُطز٤ؼش  حُ٘وي١ ٝطو٣َذ ٜٓطِلٚ، ٝهي ٣يػٞٙ

حُٜ٘ٞٙ حُؼَر٤ش حُٔيٍٝٓش، ٝحُؼخ٢ٗ طو٢ٔ٣ٞ ٓظؼخ١ق ؿخُزخ  ٓغ حُٜ٘ٞٙ 

ًٗٔٞؿخ  « ٝىحػخ  ٣خ أكخ٤ٓخ»حُٔيٍٝٓش. ُٝ٘ؤهٌ ًظخرظٚ ػٖ ٍٝح٣ش ٤ٌٗذ حُـخر١َ 

 ُ٘ويٙ حُظطز٤و٢.

ٝطؼ٤َ ٣َ١وش رٖ ٣ًٍَ أٓجِش ًؼ٤َس أ٤َٗ ا٠ُ أٜٛٔخ، ٝٛٞ حُٔٞهق ٖٓ 

َّ طؼ٣َ ذ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُـَر٤ش ىحهَ حَُٜحع ر٤ٖ حُظزؼ٤ش ٝحُظؤ٤َٛ، ًٝؤٗٚ ٫ ٣و

رٔؼَ ٌٛح حَُٜحع ٓؼظَكخ  رٌٔخٕ ٍث٤ْ ُِٔؼخهلش ك٢ حُـٜٞى حُوخثٔش رظؤ٤َٛ حُ٘وي 
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حُؼَر٢ حُلي٣غ، ػ٠ِ إٔ طَحع ح٩ٗٔخ٤ٗش طَحع ٓزخَٗ ٝٓظَٜ ُِ٘وخى حُؼَد 

ٕٝ ح٣ُٜٞش حُؼوخك٤ش، ٧ٗٚ، ٝٛٞ حُٔؼخ٣َٖٛ، اً ٫ ؿيٟٝ ًز٤َس ٖٓ ٓٔخكٌش ٗئ

٣ٌظذ كٍٜٞ ًظخرٚ حُ٘ظ١َ، ٣يٍؽ آٜخٓخص ٗوي حُليحػش حُـَر٤ش ٝٓخ رؼيٛخ ك٢ 

كًَش حُؼوخكش حُؼَر٤ش رزٔخ١ش، رَ اٗٚ ٣ٍٞى ططز٤وخص ؿِث٤ش أٝ أُخكخص ٓوخٍٗش ُٜخ 

ٓغ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝح٩ريحع حُؼَر٢ حُلي٣غ أٝ ػِْ حُز٬ؿش حُؼَر٤ش، ٌٝٛح ًؼ٤َ ك٢ 

ٓظٖ حُلٍٜٞ ٝك٢ حُٜٞحٖٓ ٝح٩كخ٫ص ٌَُ كَٜ، ٢ٛٝ ططز٤وخص ٝأُخكخص ك٢ 

 ؿخ٣ش ح٤ٔٛ٧ش.

ٖٝٓ ح٧ٓجِش أ٠٣خ ، طـ٘ذ رٖ ٣ًٍَ ُٔٔخثَ حٗظ٘خٍ ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش 

حُـَر٤ش، ٝطؤػ٤َٛخ ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ، ًٔخ أٗٚ ؿ٤َ ٓؼ٢٘ رظ٣ٌٖٞ ٌٛٙ 

أًًَ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، أٗٚ طليع ػٖ حُٔ٘خٛؾ ك٢ ر٤جظٜخ ٝك٢ حُؼوخكش حُلي٣ؼش، ٝ

رخهظ٤ٖ ٓٔظويٓخ  اٗـخُٙ حُ٘وي١ ىٕٝ ٓؼخُـش ح٩ٌٗخ٤ُخص حٌُؼ٤َس حُظ٢ ٍحكوظٚ أٝ 

طِظٚ، كٖٔ حُٔؼَٝف إٔ رخهظ٤ٖ ػ٢٘ رخُِـش رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٝطِْٔ ح٩ؿخرش ك٢ 

( ٓ٘طِوخ  ُٜٔ٘ـٚ ك٢ ٗظ٣َش 6828« )حُٔخ٤ًٍٔش ٝكِٔلش حُِـش»ًظخرٚ حُٔزٌَ 

٫ٝ ٤ٓٔخ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش، ٝإٔ رلؼٚ ك٢ ُـش حَُٝح٣ش ٝأىر٤ظٜخ أٝ ٗؼ٣َظٜخ  ح٧ىد،

ًٔخ ٗخع ػ٘ي حٌُؼ٣َ٤ٖ، ُْ ٣ـي أؿٞرظٚ حُٔليىس ك٢ رلؼٚ ػٖ ى٣ٔظ٣ٞل٢ٌٔ، ٓٔخ 

( أ١ كًَش 6899« )رؤٌٗخٍ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ك٢ حَُٝح٣ش»ىػخٙ ا٠ُ حُؼ٘خ٣ش 

ٕ ٗظ٣َش رخهظ٤ٖ ٗخؿِس ٝهخرِش حُظخ٣ٍن. أٓخ ٗخهيٗخ كوي طـ٘ذ ٌٛٙ ح٩ٌٗخ٤ُخص ػ٠ِ أ

 ُِظطز٤ن، ٫ٝ كخثيس ٖٓ حُٔٔخكٌش.

ٝػٔش ٓئحٍ آهَ ٛخّ كٍٞ طؼ٣َذ حُٜٔطِق حُ٘وي١، كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ؿٜٞى 

ٗخهيٗخ ح٤ُ٘ن رٖ ٣ًٍَ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، كبٗٚ ؿخُزخ  ٓخ ٣ٍٞى حُٜٔطِلخص رِلظٜخ 

ىٙ ح٣َُخى٣ش ح٧ؿ٘ز٢، ٌٝٛح أَٓ ٣لظخؽ ا٠ُ ٍأ١ ٝطل٤َٔ ٧ٗٚ ٫ ٣ٔظو٤ْ ٓغ ؿٜٞ

حٌُز٤َس حُظ٢ أَٗٗخ ا٤ُٜخ ٖٓ هزَ، ٝٓـٔٞػش ًظزٚ ػٖ ػِْ حُـٔخٍ ٝحَُٔٔك٤ش 

ٝح٤ُٓٞٔو٠ ٝحُلٕ٘ٞ حُ٘ؼز٤ش، ٝهي ُحى ػيىٛخ ػ٠ِ ػَ٘س ًظذ، ٢ٛٝ ٝحٟلش 

حُزؼي »أ٠٣خ  ك٢ ًظزٚ حُلِٔل٤ش ٫ٝ ٤ٓٔخ حُلٌَ حُـي٢ُ ٝحُلٌَ حُٞؿٞى١، ٓؼَ 

حُلٌَ ٝحُٔؼ٠٘ ك٢ طل٤َٔ »(، 6896ٝ« )حَُٝك٢ ك٢ طل٤َٔ حُٞؿٞى ٝحُِٝحٍ

ظٞح٣َٛش حُٞؿٞى حُـي٢ُ: ىٍحٓش ٝؿٞى٣ش ك٢ »(، 6896ٝ« )ؿي٢ُ ُِٔؼَكش

حُلٌَ حُٞؿٞى١ »(، 6891ٝ« )حُظل٤َٔ حُـي٢ُ ٨ُٓطٍٞس»(، 6892ٝ« )حُ٘و٤ٞ

 (.6881« )ح٧ٍؿُٞس ك٢ حُٞؿٞى ٝحُؼيّ»(، 6891ٝ« )ػزَ ٜٓطِلٚ

ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، أ٤ٔٛش ٗـَ ػ٠ِ إٔ ٌٛح ًِٚ، ٍٝرٔخ ٌُٜٙ ح٧ٓزخد، ٣ئًي 

رٖ ٣ًٍَ ك٢ طط٣َٞ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٝك٢ طط٣َٞ ح٩ريحع حُؼَر٢ 

ح١ٌُ ٣ظـٚ ا٤ُٚ ٌٛح حُ٘وي، ٧ٕ ٖٓ ك٠خثَ ٗخهيٗخ ػ٘خ٣ظٚ حُلخثوش رظؼ٣َذ حُٔ٘خٛؾ 

حُ٘وي٣ش حُـَر٤ش ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ح٤ُ٘ٔ٧ش ٝح٧ِٓٞر٤ش ٝاىٍحؿٜخ ك٢ ٤ٓخم حُ٘وي 

خٛٞ ٖٓ ؿٜش، ٝػ٘خ٣ظٚ حُلخثوش ر٘وي ح٩ريحع حُؼَر٢ حُلي٣غ رَٝف حُؼَر٢ حُ٘
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ا٣ـخر٤ش طٌ٘ق ػٖ حُٔٔظٟٞ حُٔظويّ ٝح٢٠ُٔء ٨ُىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ٖٓ ؿٜش 

 أهَٟ.

 البنيوية: -2-3

ُْ طٔظوَ حُز٣ٞ٤٘ش ػ٠ِ كخٍ، ُْٝ طٔظوْ ك٢ ٌٓٛذ أىر٢ ٝٗوي١ ٓليى، كٜٞ 

ُِيٍّ ٝحُلْٜ، ٤ُٝٔض ٓزخىة ٜٓ٘ؾ هخرَ ٬ُؿظ٘خء ٝحُظط٣َٞ، أ١ أٗٚ ٣َ١وش 

ك٣ٌَش
(419)

، ٌُُٝي ٫ ٣٘ظظْ ظٍٜٞ حُز٣ٞ٤٘ش ٓٔخٍحص ٓليىس ٓظٔخٝهش، رَ ٢ٛ أٗزٚ 

رطلَس ػٔوٜخ ٓـٔٞػش ٓل٣ٌَٖ ٝٗوخى، ٝكخُٝٞح ؿٜيْٛ إٔ طٌٕٞ رٔ٘ؤٟ ػٔخ حُظٜن 

، كظِٞٗض رـٜٞىْٛ حُل٣ٌَش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٫ٍٕٝ رخٍص ًِٝٞى «حُٟٔٞش»رٚ ٖٓ ٗظَس 

٤َ كًٞٞ ٝؿخى ٫ًخٕ ٝؿخى ى٣ٍيح، كٜخٍ ػٔش ر٣ٞ٤٘خص ٓخُض ٤ُل٢ ٗظَحّٝ ٤ٓٝ٘

ا٠ُ ٤ٓخى٣ٖ ٓؼَك٤ش ٜٝٓ٘ـ٤ش أهَٟ ٓؼَ حُز٣ٞ٤٘ش ح٩ٗخ٤ٓش ػ٘ي ٗظَحّٝ، ٝحُز٣ٞ٤٘ش 

حُي٤ُ٫ش ػ٘ي رخٍص )ك٢ رؼٞ أػٔخُٚ(، ٝحُز٣ٞ٤٘ش حُظل٤ٌ٤ٌش ػ٘ي كًٞٞ ٫ًٝخٕ 

، ٫ ٣ٔؼيْٛ إٔ ٝى٣ٍيح، ٫ٝ ٣ول٠ إٔ ؿخُز٤ش ٛئ٫ء حُز٤٣ٞ٤ٖ٘، رخٓظؼ٘خء رخٍص

٠٘٣ٞٝح طلض ُٞحء حطـخٙ ٣ليّ ٖٓ طل٤ٌَْٛ، ؿ٤َ إٔ ح٧ٓخ٢ٓ ك٢ حُز٣ٞ٤٘ش، ٜٓ٘ـخ  

ٗوي٣خ ، ٛٞ ػ٘خ٣ظٜخ رخٌَُ٘، ٝرخُز٤٘ش، ٝرخُظل٤َِ حُِـ١ٞ ُِ٘ٚ، ٝر٘ظخّ حُؼ٬ٓخص 

ح٢ٌُِ، ؿ٤َ إٔ ٌٛٙ حُؼ٘خ٣ش حُظ٢ طَّٝ ُِٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ إٔ ٣لون ٓٔظٟٞ ػ٤ِٔخ  

٤ش حٌُحص ٝحُٟٔٞٞع ٖٓ ؿٜش، ٝحُٔؼ٠٘ أٝ حُي٫ُش ٖٓ ؿٜش ٣ٔظٞػذ اٌٗخ٫ص ػ٘خث

أهَٟ، ٛٞ ٓل٢ حُ٘وي حُ٘ي٣ي ح١ٌُ ٝحؿٜظٚ حُز٣ٞ٤٘ش، كؼخ٠ٗ حُٜٔ٘ؾ ٓؼخٗخس ٗي٣يس ٖٓ 

 حُُٞٞؽ ك٢ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٝاؿَحءحص حُظل٤َِ حُِـ١ٞ حُٔظلٌْ ك٢ ر٤٘ش حُ٘ٚ.

حُؼَد ػ٠ِ إٔ حُز٣ٞ٤٘ش ُْ طٌٖ ٗو٤ش ك٢ ٓٔخٍٓظٜخ ُيٟ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ 

أ٠٣خ ، َُٝرٔخ حٗطزؼض ٌٛٙ حُٔٔخٍٓش رخُظِحٓخص ٛئ٫ء حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ أٗلْٜٔ ك٢ 

ظَ ؿِزش ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٓٔخ ىكغ حٌُؼ٣َ٤ٖ ا٠ُ ط٤٤ٌق ٓ٘خٛـْٜ 

أٝ طؼي٣ِٜخ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ٠٘ٔ٣ حُؼ٤ي )ُز٘خٕ( ٝٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخُْ « حُز٣ٞ٤٘ش»

٣ٍش(، ٖٓٔ ًخٗض ُْٜ ٓٔخٍٓش ٗوي٣ش ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش )َٜٓ( ٝٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ )ٓٞ

٣َٛلش، ٢ٛ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش ٝحُٔخ٤ًٍٔش ك٢ ٓظخَٛٛخ ح٧ًؼَ ط٘زؼخ  رخٌُ٘ٔؿش 

ٝح٫ٗؼٌخّ ٝحُظلِد ٝحُظٔخ٢ٛ ر٤ٖ ػو٤يس حُٔئُق ٝحُٔ٘ظٍٞ حَُٔى١ أٝ ٝؿٜش 

 حُ٘ظَ.

                                                                 
 :9ػ مصدر سابق ػ ص« البنيوية وما بعدىا»انظر ما كتبو جوف ستروؾ في مقدمتو لكتاب  .453

بنيويا  بالطريقة التي كاف يمكف لو أف إف البنيوية ليست مذىبا ، بل ىي منيج، إذ ال يمكف لممرء أف يصبح » 
يصبح بيا وجوديا ، فميس ثمة نواد ليمية بنيوية عمى الجانب األيسر مف النير، وليس ثمة مالبس بنيوية ترتدػ أو 
أسموب حياة يتبع، ألف البنيوية ما ىي إال منيج بحت، طريقة معينة يتناوؿ بيا الباحث المعطيات التي تنتمي 

 «.حقوؿ المعرفة بحيث تخضع ىذه المعطيات ػ فيما يقوؿ البنيويوف ػ لممعايير العقمية إلى حقل معيف مف
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ٝح  ٣ٌُٖ أهٌ د ح َُؼ زخكؼ٤ٖ ح ُٝح ٘وخى  ٔخء ُح ٍى ٓأ ٗخ ٕأ ٞٗ ٔويٍٝ ٛخ ٤ُْٝ ر ؼِٞ ٔط ٣شٝ  ز٤ٞ٘ ٖ ُح ػ

ٞح  ٖ ػ٘ ٣ٌُ َحص ح ُؼ٘ ٔش ح ْ، كؼ ُٜ ؽ  ًٔخ ٗ ًٌَ ٘خ ٗ ُؼِ  ٝ،ٟ ٛخص أهَ ـخ ٛخ رخط ؿٞ ُٓخ ٤ًِخ  ٝأ ؿِث٤خ ، ٝأ 

٣ش(  ٍٞ ٣ز٢ ٓ) َُـ ُي ح ٘ي هخ ٍ ػ لخ ٔخ ٛٞ ُح  ً،ٕ ٓخ ٤ٕٓخ ؿُٞي ٜ٘ؾ ُٞ  ٖٓ ظلخىسٓ  ٤٘٣ش ٓح ظٌٞ ٣ش ُح ز٤ٞ٘ رُخ

ظخٚر  ٘ٚ»ك٢ً  ٤ ٘خٓ  ل ٘وغُ  ُٔٔظ ٝح٣ش ح كيس ك٢ٍ  ٝحُٞ ٘خٞه  ظ َ( 6881)« ُح ٜ ك٢٘ٔ كٖٔ ٓ)  ٝ)

ظخٚر  َس»ك٢ً  ٔ ٌُٔظ َح٣ٙخ ح ٓٝ َح١  و ٍٝح ُح ٌُظخرش: اى َحع 6881« )٣و٤ٖ ح ٔي ح٧ٍٝ ػ٠ِ ط (. حػظ

ًُي  ؽ  ِٓٝ ٜخ،  ٓظ ٍٔخ ٓٝ ٝح٣ش  ظ٣َش حَُ ُ٘ ٚ٘ ٤ ٘خٓ  ْٜ ك ػ٠ِ ك  ٝ،ٖ ًخط ٔخ ُٞ ٤  ٓ٫  ٝ،٢ًٍٔ ٔخ ٘وي ُح ُح

٢ٗ ـخٗذ ح٠ُٔٞٔ ف رؼ٬هش ُح ٝحػَظ  ،٢ ٛخ ح٧ٔر ظخَٛ ٣ش ك٢ٓ  ٖ ر٤ٞ٘  ٓ ٢ء ظو٤٘ش  ٘ر ٝح٣ش رُخ َُِ

ُل٢٘ ٘خء ح ز ُٝح ظؼز٤َ  ٤ٛؾ ُح  ٝ و٤ٜش ٤ًَزش حُ٘ ط  ٝ ليع ٤َ ُح ؼَ طلٛخ  ٓ ٝحث٤ش، حَُ
(414)

ٔخ  ، ر٤٘

٘خ٣ش  ٘وي٣ش ىحهَ ػ ٍحٙء ُح ٝآ َح١  و ٣َلخص ُح ٔظؼ٤يح  ٜط  ٓ،٢ٗ َف ح٠ُٔٞٔ ؼخ٢ٗ ك٢ حُ٘ م ُح ظَـ ٓح

،ٕ ٓخ ٘ي ؿُٞي ُٔظطٍٞ ػ ٔخػ٢ ح ٘وي ح٫ؿظ ٖ ُح ٢ءٓ  ٫  ػ٠ِٗ  ٓٞؼ ٝحث٤ش  ز٤٘ش حَُ ٙ  أهَ رُخ ٤ِ٤ ٓؼَ ٔط

ل٢ِٔ،  ٞحهغ ُح ُٝح ليػ٢،  ٞحهغ ُح ُٝح ٞهخثؼ٢،  ٞحهغ ُح ٢ٛ ُح ًَزش،ٝ  ُٔ ٝح ُٔظيحهِش  ٞحهغ ح ٣خص ُح ُٔٔٞظ

ٞحهغ ُس ُح ـٝخ ٓٝ  ،١ ٞحهغ ح٧ٓطٍٞ ُٝح
(411)

. 

ر٤٘ٔخ َٛف ٗوخى آهَٕٝ رخٗظٜخؿْٜ حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤٘٣ٌٞش ك٢ ٓوخٍرخطْٜ حُ٘وي٣ش 

ُ٘ٚ حَُٝحث٢: ٓوخٍرش ر٣ٞ٤٘ش ك٠خء ح»أٓؼخٍ دمحم ػِحّ )٣ٍٞٓش( ك٢ ًظخرٚ ح٧ه٤َ 

(، ػ٠ِ أٗٚ، ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، ٣ٔظق ٖٓ 6881« )ط٤٘٣ٌٞش ك٢ أىد ٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ

ٓؼ٤ٖ حُظل٤َِ ح٢ٗ٬ٌُ٘ َُِٝح٣ش ٝحُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ َُِٔى )٤ٔٔ٣ٝٚ حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ 

َُِٝح٣ش(، ط٤ٜٔيح  ٩ظٜخٍ حُؼ٬هخص حُؼ٤ٔوش ٝحُٔطل٤ش ر٤ٖ ىحهَ حُ٘ٚ ٝهخٍؿٚ 

ُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤٘٣ٌٞش ػ٠ِ حُظٜي١ ُٚ، حٓظ٤ؼخرخ  ُِٔلخ٤ْٛ ح٧ٓخ٤ٓش ك٤ٔخ أُٓؼض ح

٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤خ ح٧ىد ػ٘ي ؿُٞيٓخٕ ًخُز٤٘ش حُيحُش ٍٝإ٣ش حُؼخُْ ٝحَُإ٣ش حُٔؤٓخ٣ٝش 

ٝحُٞػ٢ اُحء حُٞحهغ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝحُٞػ٢ حٌُٖٔٔ؛ ٢ٛٝ حُٔلخ٤ْٛ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ 

ىٍحٓش ح٥ػخٍ ح٧ىر٤ش ٝحُل٣ٌَش َُح٤ٖٓ ١زوٜخ ح٧ه٤َ ٜٓ٘ـخ  ٗوي٣خ  ر٣ٞ٤٘خ  ط٤٘٣ٌٞخ  ك٢ 

ٝرخٌٓخٍ ًٝخ٢ٗ ٝٓخَُٝ ٝٓخٍطَ ٝؿ٤َْٛ، ٍحك٠خ  ًَ ِٗػش ٣ًٍش ط٣َي إٔ طلْٜ 

ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش رخُٞهٞف ػ٘ي ؿِث٤خطٜخ، ٝٓلخ٫ٝ  اىٍحى حُٔـظٔغ ك٢ ٤ًِظٚ، 

ٍٝحرطخ  ٓخ ٛٞ حهظٜخى١ رٔخ ٛٞ ٤ٓخ٢ٓ، رَ ٝكظ٠ رٔخ ٛٞ أىر٢ ٝك٢٘، ٌٝٓظ٘لخ  

حُٞظ٤ل٤ش ر٤ٖ حُٔئٓٔخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش، ٝٓظز٤٘خ  ٓلّٜٞ  حُؼ٬هخص

ح٤ٌُِش ح١ٌُ ٣َٟ إٔ حُظـَرش حُٔـظٔؼ٤ش ٝحُظخ٣ٍو٤ش ك٢ ٤ًِظٜخ طظٌٕٞ ٝطظٌ٘ق ػٖ 

ًحطٜخ ٖٓ ه٬ٍ حُٔٔخٍٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش. ٝح٤ٌُِش ػ٘يٙ ٢ٛ ٓـٔٞع حُٞهخثغ حُظ٢ 

٤ُخ  ػٖ حُٔـظٔغ ٝحُظخ٣ٍن ًٔخ ٗؼَكٜخ، ٝح٧كيحع حُظ٢ ٗ٘ظـٜخ، ٤ُٝٔض ٬ً  ٓظؼخ

                                                                 
 .117ػ ص 1995ػ وزارة الثقافة ػ دمشق ػ « التناقض والوحدة في رواية المستنقع لحنا مينو»الغريبي، خالد:  .454

ػ ص  1996ى لمثقافة ػ القاىرة ػ المجمس األعم« يقيف الكتابة: ادوار الخراط ومراياه المتكسرة»حسف، حسني:  .455
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«ًخٗض ُيٟ ٤ٛـَ ٓؼ٬  
(411)

. أٓخ ططز٤وٚ ُِٜٔ٘ؾ كٌخٕ حٗظوخث٤خ  طـ٣ِج٤خ ، اً ػخُؾ 

ٝؿٜش حُ٘ظَ )حُٔ٘ظٍٞ حَُٝحث٢(، ٝحُزطَ حَُٝحث٢ )حُ٘و٤ٜش حَُٝحث٤ش(، ٝر٤٘ش 

حٌُٔخٕ، ٝر٤٘ش حُِٓخٕ، ػْ حٗظوَ ُيٍحٓش حُل٠خء ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ َُِٝح٣ش )ٗلٞ هَحءس 

 ٤ش ُِ٘ٚ حَُٝحث٢(.هخٍؿ

ٝطظَٜ ٜٗٞس ٓـخٍحس حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُِلخم رٜخ، ٝحٓظؼٔخُٜخ ٤ًِخ  أٝ ؿِث٤خ  ُيٟ 

حٌُؼ٣َ٤ٖ ُؼَحثٜخ حُٜٔ٘ـ٢، ًٔخ ك٢ ىٍحٓش َٓٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ )٣ٍٞٓش( ح٧ه٤َس 

(، كوي َٛف أٗٚ حٓظ٘ي 6881« )6881-6891ر٘خء حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش »

ٛٞ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ح٢ٌُِ٘، ٝهٜٞٛخ  »ك٢ ًظخرٚ ا٠ُ ٜٓ٘ؾ ٗوي١ ٓليى، 

، ٍٝأٟ أٗٚ «حَُٔى٣خص حُظ٢ ريأ حطـخٜٛخ ٣ظ٠ق ك٢ ٓزؼ٤٘٤خص حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘

رـ٠٘ ػٖ ط٤ٟٞق حُز٣ٞ٤٘ش، ٧ٕ َٓحؿؼٜخ ٓزٌُٝش، ٝػ٬هخطٜخ رخ٧ٓطٍٞس ٝػِْ 

«حُ٘لْ ٝحُظخ٣ٍن ٝح٧ىد ٝحُ٘وي ح٧ىر٢ ٓؼَٝكش
(419)

. 

ِلخص ػِْ حَُٔى ك٢ طل٤ِِٚ ٬٣ٝكع إٔ حُل٤َٜ حهظَد ًؼ٤َح  ٖٓ ٜٓط

حُز١ٞ٤٘ ٓٞحء حُٔلّٜٞ حُز١ٞ٤٘ َُِٝحث٢: حَُح١ٝ ٝحَُإ٣خ، أٝ ر٘خء حُ٘و٤ٜش 

حُ٘و٤ٜش، أٝ ر٘خء حُِٖٓ حَُٝحث٢، أٝ ر٘خء حٌُٔخٕ حَُٝحث٢، أٝ ر٘خء حَُٔى 

حَُٝحث٢، ًٝخٕ أٗؼْ حُ٘ظَ ك٢ ٌٛٙ حُٜٔطِلخص ١ٝزوٜخ ػ٠ِ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش 

ػْ هخّ رٔلخُٝش ط٤ًَذ ُز٘خء ٌٛٙ حَُٝح٣ش، ٓٔخ ٣ئًي كٖٔ ح٣ٍُٞٔش ك٢ كظَس رلؼٚ، 

 حٓظؼٔخٍٙ ُِٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘، ٝطط٣َٞٙ ٤ُظٔؼَ رؼٞ اٗـخُحص ػِْ حَُٔى.

ٌُٝ٘٘خ ٗوغ ػ٠ِ حٓظويحّ أر٢ٔ ٝطؼ٤َٔ أهَ ُٔؼط٤خص حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ُيٟ 

حُ٘وي حُظطز٤و٢ »ٗوخى ًؼ٣َ٤ٖ ٓؼَ ػيٗخٕ هخُي ػزي هللا )حُؼَحم( ك٢ ًظخرٚ 

ؿي٤ُش ح٩ريحع ح٧ىر٢: »( ٝدمحم ٗي٣ْ ه٘لش )٣ٍٞٓش( ك٢ ًظخرٚ 6891« )٢ِ٤ِحُظل

(، ٝػزي حُل٤ٔي رٍٞح٣ٞ 6881« )ىٍحٓش ر٣ٞ٤٘ش ك٢ هٜٚ ػزي ح٬ُّٔ حُؼـ٢ِ٤

« ٓ٘طن حَُٔى: ىٍحٓخص ك٢ حُوٜش حُـِحث٣َش حُلي٣ؼش»)حُـِحثَ( ك٢ ًظخرٚ 

(6884.) 

ٓويٓش ُيٍحٓش ح٧ىد » ٟٝغ ػيٗخٕ هخُي ػزي هللا ػ٘ٞحٗخ  آهَ ٌُظخرٚ ٛٞ

 ، أٓخ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش ك٢ٜ:«ٝػ٘خَٛٙ ك٢ ٟٞء حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش

حُٔيحٍّ حُظ٢ طظؼخَٓ ٓغ حُ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ ٤ًخٕ ُـ١ٞ هخثْ رٌحطٚ، ٜٝٓ٘خ 

ٝحُ٘وي  New Criticism، ٝحُ٘وي حُـي٣ي Russian Formalismح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش 

                                                                 
ػ  1996ػ دار الحوار ػ الالذقية « فضاء النص الروائي: مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سميماف»عزاـ، دمحم:  .456

 .53ص
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، ٝحُ٘وي حُِـ١ٞ ح١ٌُ ٣ٔظ٘ي Structuralism، ٝحُز٣ٞ٤٘ش Contextual Criticismح٤ُٔخه٢ 

ا٠ُ حُظطٍٞحص حُلي٣ؼش ك٢ ػِْ حُِـش أٝ حُِٔخ٤ٗخص، ٣ٝلخٍٝ ططز٤ن حًظ٘خكخطٜخ ػ٠ِ 

 حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش.

حُٔيحٍّ حُظ٢ طظؼخَٓ ٓغ حُ٘ٚ ًظخَٛس ك٠خ٣ٍش، ٝٛٔخ حُ٘وي حُٔخ٢ًٍٔ، 

 ٝحُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢.

ًخٓظـخرش ؿٔخ٤ُش، ٓؼَ حُظخَٛحط٤ش  حُٔيحٍّ حُظ٢ طظؼخَٓ ٓغ حُ٘ٚ

Phenomenology  ٝحُٔيحٍّ حُ٘ل٤ٔش، ٝحُٔيٍٓش حٌُحط٤شSubjective Criticism ،

 ٝحُٔيحٍّ حُ٘وي٣ش حُظ٢ طؼ٠٘ رخٓظـخرش حُوخ١ٍء.

ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُؼ٤ٓٞٔش ٝحُ٘زَس ح٬١٩ه٤ش ك٢ حُلٌْ ػ٠ِ حُٔيحٍّ 

خ  ٖٓ ك٤غ ػيّ حُظِحٓٚ رؤ٣ش ٓيٍٓش ٛـ٤٘ Eclecticحُ٘وي٣ش، ًؤٕ ٣ؼي حُ٘وي حُظٌخ٢ِٓ 

حُزيء رخُ٘ٚ ٤ُْٝ ح٫ٗظٜخء »ٓؼ٤٘ش، ٝحُلخٍ ٤ُْ ًٌُي، كبٕ ط٤ًٞيٙ ػ٠ِ أَٓ 

«رٚ
(419)

 ك٢ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش ٓٔخ ٣لٔي ػ٤ِٚ. 

هٜٚ ػيٗخٕ هخُي ػزي هللا رخرخ  ُِلٖ حُو٢ٜٜ، هخٛيح  حَُٝح٣ش ٝحُوٜش 

َٔى ك٢ حُ٘وي ح٧ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ، ٤َ٘ٓح ، حُو٤َٜس، ٝحٓظلخى ٖٓ حُيٍحٓخص حُٔزٌَس ُِ

ػ٠ِ ػـَ، ا٠ُ رؼٞ ٗظَحص حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ طل٤َِ حَُٔى ىٕٝ إٔ ٢ٔٔ٣ ًُي. ٖٝٓ 

حُٞحٟق، إٔ ًظخرٚ ٓزٌَ، ٣ٝؼظٔي َٓؿؼ٤ش حُ٘وي ح٩ٗـ١ِ٤ِ حُظو٤ِي١ ٝرؼٞ 

 حًظ٘خكخص حُ٘وي حُـي٣ي ك٢ ٤ٓيحٕ حَُٔى.

ك٢ ًظخرٚ ك٢ ٟٓٞٞع ر٤٘ٔخ حٓظـَم دمحم ٗي٣ْ ه٘لش ٌٓ٘ حُٜللخص ح٠ُٝ٧ 

ٝحهؼ٤ش حُوٜش أٝ َٓؿؼ٤ظٜخ حُٞحهؼ٤ش، ٝػَٝ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش رخرظٔخٍ، ٤ُؤهٌ 

ك٬ ٣ولٕٔٞ »رخُز٣ٞ٤٘ش، رٔخ ٢ٛ حٍُٞٛٞ ا٠ُ كخُش ػ٤ِٔش ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُ٘ٚ، 

، ؿ٤َ إٔ طل٤ِِٚ حُز١ٞ٤٘ ٣لوي حطٔخهٚ «ػ٤ِٚ ػ٘خَٛ هخٍؿش ػ٘ٚ، ٫ٝ ٓل٤طش رٚ

٤َس حٌُحط٤ش ُِٔزيع ٗلٔٚ ٝىٍحٓش أػَٛخ ك٢ طٞؿٜخطٚ رخُٔ»ػ٘يٓخ ٣طِذ ح٩كخ١ش 

«حُل٤٘ش ٝأؿَحٟٚ ح٧ىر٤ش
(418)

. 

٣ٝطِذ أ٠٣خ  ح٩كخ١ش رظخ٣ٍن ح٧كٌخٍ ُِز٤جش حُظ٢ ٗ٘ؤ ك٤ٜخ ٝطزخىٍ ٓؼٜخ حُظؤػَ 

ٓلخُٝش ُٔؼَكش حُظٞؿٜخص حُل٣ٌَش ك٢ هٜٚ »ٝحُظؤػ٤َ. ٌٌٝٛح، ٍأٟ ىٍحٓظٚ 

ٓؼط٤خص حُز٤جش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٖٓ حُؼـ٢ِ٤، ٝحُؼ٬هش حٌُٔٔ٘ش ر٤ٖ ٜٜٗٞٛخ ٝ

                                                                 
« النقد التطبيقي التحميمي: مقدمة لدراسة األدب وعناصره في ضوء المناىج النقدية الحديثة»عبد هللا، عدناف خالد:  .458

 .9ػ ص 1986ػ دار الشؤوف الثقافية العامة ػ بغداد 

رب ػ ػ اتحاد الكتاب الع« جدلية اإلبداع األدبي: دراسة بنيوية في قصص عبد السالـ العجيمي»خشفة، دمحم نديـ:  .459
 .15-14ػ ص ص 1991دمشق 
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ه٬ٍ ٓوخٍرش ر٣ٞ٤٘ش طٜيف ا٠ُ طل٤ٌي آ٤ُخص حُؼَٔ ح٧ىر٢ ػْ اػخىس ط٤ًَزٜخ، 

٫ًظ٘خف حُؼ٬هش حُٔلظِٔش ر٤ٖ طِي حُظٞؿٜخص ٝر٤ٖ حُٔؼٔخ٣ٍش حُو٤ٜٜش حُٔؼزَس 

«ػٜ٘خ، ٧ٕ حٍطزخ١ ح٧ٌٗخٍ ر٠ٔخ٤ٜٓ٘خ ٣ظَحءٟ ُ٘خ ٖٓ ه٬ٍ ػ٬هش ؿي٤ُش
(411)

. 

٢ ػزي حُل٤ٔي رٍٞح٣ٞ رخُوخ٤ٛش ح٧ىر٤ش ُِ٘ٚ ح٧ىر٢، أٓخ ٓ٘خٛؾ حُؼِّٞ ٝػ٘

كظلض حُٔـخٍ أٓخّ ًٍخّ ٖٓ »ح٧هَٟ ٓؼَ ػِْ حُ٘لْ ٝحُظخ٣ٍن ٝحُـٔخٍ كوي 

حٌُظخرخص حُ٘وي٣ش حُظ٢ ظِض طلّٞ كٍٞ حُٜ٘ٞٙ ػخؿِس ػٖ حٓظٌ٘خٙ أَٓحٍٛخ 

ِن رلِٔلش حُلٖ، ٝٓؼَكش كوخثوٜخ. ٝػٟٞض ٌٛح حُؼـِ ػٖ ٣َ١ن ٓٔخثَ ػخٓش طظؼ

«ٝرخُٔـظٔغ، ٝرخُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٝرخُظخ٣ٍن، ٝرخ٤َُٔ ٝحُظَحؿْ ٝحُز٤جش.. حُن
(416)

. 

ػْ ػٔي رٍٞح٣ٞ ا٠ُ حُظِحّ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ك٢ ٓٔظٞحٙ حُٔز٢ٔ، ٝػَٝ 

ؿٌٍٝٙ ك٢ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش، ٫ٝ ٤ٓٔخ اٍع رَٝد، ٝٓخ رؼيٛخ، ٓؼَ ٗظَحّٝ 

ٖٓ حُٔؼَٝف إٔ ٗـَ ٛئ٫ء ؿ٤ٔؼخ  ٫ ٝؿ٣َٔخّ ٝطٞىٍٝف ًِٝٞى ر٣َٕٔٞ، ٝ

٣٘يٍؽ ك٢ ر٣ٞ٤٘ش هخُٜش، ُٝؼَ َٓى ًُي ا٠ُ أٗٚ ؿٔغ ر٤ٖ حُظل٤َِ ح٢ٗ٬ٌُ٘ 

ٝحُز١ٞ٤٘ ٌَُِ٘ حُو٢ٜٜ ػ٠ِ أٜٗٔخ ٢ٗء ٝحكي، ٝػِح ح٫هظ٬ف ر٤ٖ حُزخكؼ٤ٖ 

حُـَر٤٤ٖ ا٠ُ حُٔخىس حُظ٢ حطوٌٝٛخ ٓـخ٫  ُظطز٤ن حُٜٔ٘ؾ هٜي طؼي٣ِٚ ٝاػَحثٚ، كْٜ 

ٓ٘طن »ك٢ ػيس ٓزخىة كيىٛخ ًِٞى ر٣َٕٔٞ، رَأ٣ٚ، ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ ػٖ  ٣ظلوٕٞ

حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ٓٔظ٤٣ٖٞ ر٤٣ٞ٤ٖ٘ ُِوٜش، ٣ظؼِن أكيٛٔخ «: »Logique du Recitحُوٜش 

كٔذ حٛط٬ف ؿ٣َٔخّ رخُٔٔظٟٞ حٌُخٖٓ ُِز٤٘خص حَُٔى٣ش، ٣ٝظؼِن ح٥هَ 

ؼِن رخُظ٠خى ر٤ٖ رخُٔٔظٟٞ حُظخَٛ ُِز٤٘خص حُِـ٣ٞش، ٝكٔذ حٛط٬ف طٞىٍٝف ٣ظ

 حُظخ٣ٍن ٝحُوطخد، ٝػ٘يٗخ ٣ظؼِن رظلَع حُوٜش ح٣َُٝٔش ٝحُوٜش حُٔخٍىس.

ح٣٩ٔخٕ ربٌٓخ٤ٗش أىحء حُلٞحىع ح٣َُٝٔش ك٢ ٓظٞح٤ُخص ٨ُكيحع )ٝظخثق  -

رَٝد( ك٤غ رؼ٠ٜخ ػ٠ِ ح٧هَ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؤهٌ ٌٓخٗٚ ك٢ ٓؼـْ ُِٔلَىحص 

حؽ هٞحػي ط٤ًَذ ٌٛٙ حُٞكيحص، ك٢ حُ٘خِٓش َُِٔى. ًٌُٝي ح٣٩ٔخٕ ربٌٓخ٤ٗش حٓظوَ

«هٞحػي ٗخِٓش أ٠٣خ  
(412)

. 

ٝاًح ٗظَٗخ ا٠ُ طٞح٣ٍن ًظخرظٚ حُ٘وي٣ش، ٝرؼ٠ٜخ ٣ؼٞى ا٠ُ أٝحهَ حُٔزؼ٤٘٤خص، 

ٗـي إٔ رٍٞح٣ٞ ٖٓ أٝحثَ ح٣ٌُٖ ػَكٞح رخُز٣ٞ٤٘ش ٓظيحهِش ٓغ ٓ٘خٛؾ أهَٟ، ػْ 

 ١زن ًُي ك٢ ٓوخٍرخطٚ كٍٞ حُوٜش حُو٤َٜس ٝحَُٝح٣ش حُـِحث٣َش.

                                                                 
 .18-17المصدر نفسو ػ ص ص .461
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كظ٤ض أٌٗخٍ ِٓحٝؿش حُز٣ٞ٤٘ش رخُؼ٤ٓ٬ش أٝ حُي٤ُ٫ش أٝ ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش رخٛظٔخّ ٝ

ػيى ًز٤َ ٖٓ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد، ٝإ ريص ٓؼَ ٌٛٙ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش أٗزٚ 

رخُطلَحص، أٝ ُْ طظلَ رخ٫ُظلخف كُٜٞخ ك٢ ؿٜي ٗخَٓ أٝ ًخَٓ، ٝػٔش حهظ٬ف ك٢ 

حٓزَطٞ ح٣ٌٞ، ا٠ُ طٞىٍٝف ا٠ُ ًِٞى حَُٔؿؼ٤ش حُ٘وي٣ش حُـَر٤ش ٖٓ ؿ٤٘٤ض ا٠ُ 

ر٣َٕٔٞ، ا٠ُ ٫ٍٕٝ رخٍص، ا٠ُ رخ٬ٍٗ ا٠ُ آه٣َٖ، ٝأًًَ أٓؼِش ٌُٜٙ حُٔٔخٍٓش 

حُز٤٘ش ٝحُي٫ُش ك٢ ٓـٔٞػش »حُ٘وي٣ش، ْٝٛ ػزي حُلظخف ارَح٤ْٛ )طْٞٗ( ك٢ ًظخرٚ 

(، ٝك٣َي حُِح٢ٛ )حُٔـَد( ك٢ ًظخرٚ 6891« )ك٤يٍ ك٤يٍ حُو٤ٜٜش حُٞػٍٞ

َ: ىٍحٓخص ك٢ حَُٔى حَُٝحث٢ ٝحُو٢ٜٜحُلٌخ٣ش ٝح» (، ٝدمحم 6886« )ُٔظو٤

 (.6881« )حُ٘وي ٝحُي٫ُش: ٗلٞ طل٤َِ ٤ٔ٤ٓخث٢ ٨ُىد»ػِحّ )٣ٍٞٓش( ك٢ ًظخرٚ 

، ١ٝزؼٜخ ىٕٝ 6896ٟٝغ ػزي حُلظخف ارَح٤ْٛ ًظخرٚ أ١َٝكش ؿخٓؼ٤ش ػخّ 

ٓـٔٞػش  طل٣َٞ، ٌُٜٝ٘خ ٓخ طِحٍ ٓخه٘ش ٍٝحٛ٘ش ك٢ ططز٤ن حُز٣ٞ٤٘ش حُي٤ُ٫ش ػ٠ِ

ه٤ٜٜش ٝحكيس. ٝط٤َ٘ ح١٧َٝكش ا٠ُ ؿَأطٚ ٝٗلخً ر٤َٜطٚ ٝٓويٍطٚ ػ٠ِ 

ٖ: حُلٌخ٣ش رخػظزخٍٛخ هَحكش،  طؼ٣َذ حُٜٔ٘ؾ ٝطيحُٝٚ، كٜخؽ أ١َٝكظٚ ػ٠ِ ه٤ٔٔ

ٝحُلٌخ٣ش رخػظزخٍٛخ هطخرخ ، ٌٝٛح ٛٞ ٓ٘طِن حُز٣ٞ٤٘ش ٝػِْ حَُٔى ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، 

٤ُٟٞق حُؼخُْ حُو٢ٜٜ ٝه٤ٔظٚ رؼي  ٝحػظ٠٘ رخ٣َُِٓش ٝحُ٘خػ٣َش ك٢ حُٔـٔٞػش،

 ًُي.

َٗف ارَح٤ْٛ حُٜٔطِلخص حُز٣ٞ٤٘ش ٝحَُٔى٣ش، ٓؼِٔخ كؼَ آهَٕٝ، ٝإ 

:ٚ  هخُطظٜخ ٗزَس أ٤ُ٘ٔش ك٢ رؼٞ حُٔٞحهغ ًٔخ ك٢ هُٞ

إ ك٤يٍ ك٤يٍ ُْ ٣ٔظـَ ٌٛٙ حُؼ٬هش حٌُٔٔ٘ش ر٤ٖ حَُح١ٝ ٝحَُٟٔٝ ُٚ، »

َُٝح٣ش ٓزخَٗس ٖٓ ٍحٝ ـ ًخطذ ٝٓخ طظ٤لٚ ٖٓ طؼي٣ي ٓٔظ٣ٞخص حَُٝح٣ش، كـخءص ح

)كظ٠ ٝإ ٍٝىص ػ٠ِ ُٔخٕ حُٔظٌِْ حُلَى( ا٠ُ ١َٝٓ ـ ُٚ هخٍة، ٝك٢ ٌٛح ط٤ًٞي 

ُٔخ ًًَٗخ ٖٓ هِش حٛظٔخّ حُوٜخٙ رؼ٤ِٔش حُظِلع رخُو٤خّ ا٠ُ حٛظٔخٓٚ 

«رخُِٔلٞظ
(419)

. 

ٝطزَٖٛ ًظخرش ك٣َي حُِح٢ٛ حُ٘وي٣ش ا٠ُ ح٫ٓظـَحم ك٢ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش، ٫ٝ 

َ: ٤ٓٔخ ح ٌَُ ٗٚ »ُز٣ٞ٤٘ش حُي٤ُ٫ش، ٝا٠ُ حُظٔؼَ حُٔظؼيى حُٔٔظ٣ٞخص ُوَحءس حُٔظو٤

طو٤٤ِٚ حُوخٙ، رٚ ٣وّٞ، ٝػ٠ِ ٛٞؿٚ ٣ٜ٘ٞ ك٢ ط٤ِٔٙ ٝهَحءطٚ. ٌُٖ ٜٗٞٛخ  

ٓؼ٤٘ش )ٖٝٓ ٓـ٬ص ٤ٔ٤ٓخث٤ش ٓوظِلش( طوظخٍ ـ رٞػ٢ أٝ ريٕٝ إٔ طظٞح١ؤ ك٤ٔخ 

ٙ: كٌخ٣ ش طٌظذ ٗلٜٔخ ًظو٤٤َ ٫ ًٞحهغ ر٤ٜ٘خ ٢ً طز٠٘ ٓؼخُْ كٌخ٣ش ُٜخ ٗٔطٜخ حُوخ

أٝ ْٝٛ ٝحهؼ٢، ٓظٔلِٜش كٍٞ كًَخطٜخ ٓلٌَس ٌُحطٜخ، ٝٓؼِ٘ش ٗلٜٔخ ًٌظخرش 

ُِلٌخ٣ش، ًٝلٌخ٣ش ٌُِظخرش. طظـٔي حُلٌخ٣ش إً ٫ٝ ط٤٠غ ك٢ ٟٓٞٞػٜخ 
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ٝك٠خءحطٜخ. طٔظؼِٖ ٢ٛٝ طٔخٍّ ٝؿٞىٛخ، طٔظَٜ حُيحٍ ٗلٜٔخ ك٢ حُٔيٍُٞ، 

ُليع ٝحُٔـِٟ. ٢ٛٝ رٌُي ٫ طـ٢ٔ كن حُليع ٝط٘ل٢ أ١ طؼخٍ ٓخ١ٞٛ ُِلٌَس ٝح

«أٝ حُٔيٍُٞ، اٗٔخ طـؼَ ٓ٘ٚ أ٠٣خ  كَٛش ىحثٔش ٤ُِٜخؿش ـ حٌُظخرش
(414)

. 

أٍحى حُِح٢ٛ ٌُظخرظٚ إٔ ط٘ؼٖ ًحًَس حُ٘وي رٔيحٍحس ػَٔ ح٠ُْٜ، ػَٔ حُوَحءس 

حُ٘خطؾ ػٖ ًُي ٝطـخُٝ حُظ٠وْ حُ٘ظ١َ ػزَ ح٤ُُٔٞش حُ٘وي٣ش ًحص ح٤َُٛي 

ّٞ ٝحُل٢ًَ. ُٝؼِٚ رخىٍ ا٠ُ طلو٤ن ٓؼ٤ٚ، ٝهي حُظلض ػٖ حَُ٘ٝف حُوَحث٢ حُِٔٔ

 حُ٘ظ٣َش ٓ٘ـَٔح  رؤػَحف حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ حُي٢ُ٫.

ؿ٤َ إٔ ًظخد دمحم ػِحّ ٣ٟٞق ٓيٟ ك٠ٍٞ حُز٣ٞ٤٘ش حُي٤ُ٫ش ك٢ ططِغ حُ٘وخى 

حُؼَد ا٠ُ حٓظ٤ؼخء ٌٛح حُٜٔ٘ؾ حُ٘وي١ حُؼَ. اٗٚ ٓٞحًزش ىإٝرش ٖٓ ٓئُلٚ 

٘وي٣ش حُـي٣يس، كوي ؿخء ًظخرٚ ػٖ حُ٘وي ٝحُي٫ُش اػَ ًظذ ًؼ٤َس ػٖ ٬ُطـخٛخص حُ

، ٝأُٔل٘خ «حُظل٤َِ ح٢ُ٘ٔ٧ ٨ُىد»ٝ« ح٧ِٓٞر٤ش ٜٓ٘ـخ  ٗوي٣خ  »ٓ٘خٛؾ أهَٟ ٓؼَ 

 ا٤ُٜٔخ ٖٓ هزَ.

أكيع ٜٓ٘ؾ ٗوي١ حٗظَ٘ رؼي حٗلٔخٍ حُز٣ٞ٤٘ش، كوي رخص »ػيّ ػِحّ ح٤ٔ٤ُٔخء 

حُل٣ٌَش ٝٗظ٣َظٚ حُ٘وي٣ش كلٔذ، رَ ٝك٢ حُظؼ٣َق رٚ ٣ٍَٟٝخ ، ٤ُْ ك٢ أُٛٞٚ 

«ططز٤وخطٚ حُؼ٤ِٔش أ٠٣خ  
(411)

. إ ػٔش ٓزخُـش ك٢ طوي٣َ حُٔئُق كٍٞ حٗلٔخٍ 

حُز٣ٞ٤٘ش أٝ ٓيٟ ٗوخٝس ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش ًحطٜخ، ًٔخ طظَٜ ك٢ ٌٛح حٌُظخد، ػ٠ِ 

 ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ك٤غ حُظيحهَ حُٞحٟق ر٤ٖ حُز٣ٞ٤٘ش ٝح٤ٔ٤ُٔخث٤ش.

ز٣ٞ٤٘ش رخُؼ٤ٓ٬ش أٝ ح٤ُٔٔخث٤ش ؿخُذ ػ٠ِ أه٬ّ حُ٘وخى ٬٣ٝكع إٔ ِٓؽ حُ

ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد، ح٣ٌُٖ ػٔيٝح ا٠ُ طؼ٤َٔ ١خهخص حُظؤ٣َٝ ك٢ حُ٘ٚ ح٧ىر٢، ٖٝٓ 

ػْ ك٢ حُظو٤٤َ حَُٔى١. ٝريأ ٓؼَ ًُي ٓؼ٤ي ػِٕٞ )حُٔـَد( ك٢ ٓلخُٝظٚ 

ٛؾ حُ٘وي٣ش (، ٓٔظؼ٤٘خ  رخُٔ٘خ6891« )َٛٓ٘ٞط٤ي حُ٘ؼَ ح٧ىر٢»حُظ٘ظ٣َ٤ش ك٢ ًظخرٚ 

 :ٞ  حُلي٣ؼش، كخكظظق ًظخرٚ رٌِٔش ٓلظخك٤ش ُلًٞ

٫ ٣ٞؿي ٟٓٞٞع ٖٓ ٟٓٞٞػخص حُظؤ٣َٝ، ا٫ ٝهي أٍٝ ٖٓ هزَ، رل٤غ »

طوّٞ ػ٬هش حُظؤ٣َٝ ػ٠ِ ػ٘ق، رويٍ ٓخ ٢ٛ ػ٬هش ط٤ٟٞق ًٝ٘ق. ٖٝٓ ٛ٘خ ٫ 

٣ٌظل٢ حُظؤ٣َٝ، رخٌُ٘ق ػٖ هلخ٣خ ٓخىس حُظؤ٣َٝ، حُظ٢ طٔ٘ق ٗلٜٔخ رٌَ٘ ِٓز٢ 

ٗلؼخ٢ُ، رَ ٣ٔظلًٞ حُظؤ٣َٝ رؼ٘ق ػ٠ِ طؤ٣َٝ آهَ، ٓخرن ػ٘ٚ، ك٤وزِٚ ٢ٌُ ٣ٍِ٘ ٝح

«ػ٤ِٚ َٟرخص ػ٤٘لش
(411)

. 
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طو٠ٜ ػِٕٞ حٌُٔٞٗخص حَُٜٓ٘ٞط٤ٌ٤ش ُِ٘ؼَ ح٧ىر٢ ك٢ حٌُِٔخص ٝح٤ٗ٧خء، 

ٝحُلو٤و٢ حُٜٔ٘ـ٢، ٝحُظخَٛحط٢ ٝح٧رٔظُٔٞٞؿ٢، ٝحُيحثَس حَُٜٓ٘ٞط٤ٌ٤ش، ٝػ٘خث٤ش 

ٝحَُِٓ، ٝح٧ُلش ٝحُـَحرش، ٝحُظؤ٣َٝ ٝحُظل٤َٔ،  حُٔو٣َش، ٝؿي٤ُش حُِؼذ

« ط٘ظ١َ٤»ٝحُٔٔظ٘ٔوخص حَُٜٓ٘ٞط٤ٌ٤ش. ٝهي ؿِذ ػ٠ِ ٌٛح حُظو٢ٜ ٗزَس ط٤ُٞق 

ُٜٔ٘ـ٤ش طؤ٤ِ٣ٝش، ٓٔظويٓخ  ٓخ طَٞٛ ا٤ُٚ ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش ٝحُِٔخ٤ٗش ٝحُظخَٛحط٤ش ٌُِ٘ق 

٢، ػٖ ى٫٫ص حُ٘ٚ حٌُٔٔٞص ػٜ٘خ ٖٓ أٓطَس ٝٓٞحٛخ هزَ حُٞحهؼ٢، حُؼ٤خٗ

حُٔ٘وٚ. ػ٠ِ إٔ ؿٜي ػِٕٞ ٓ٘وٍٞ ٣لظوَ ُِظٞػ٤ن، ٝحُزَٛ٘ش، ٧ٗٚ ٫ ٢٠ٔ٣ 

رظ٘ظ٤َٙ ا٠ُ حُظطز٤ن ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ، ٧ٝٗٚ ٫ ٣ٞػن َٓحؿؼٚ، اً ٫ ٣ٌل٢ إٔ 

ط٠غ هخثٔش رَٔحؿغ حُٟٔٞٞع ك٢ ٜٗخ٣ش حٌُظخد، ًٝؤٕ ٓخ ٍٝى ىحهَ حُٔظٖ طؤ٤ُق 

.!ًِٚ 

َس ػْ حُيحٍ حُز٠٤خء( أكي )حُوخٛ« أُق»ٝهٜٜض ٓـِش حُز٬ؿش حُٔوخٍٗش 

حُلَع حُٔؼَك٢ ح١ٌُ ٣ظ٘خٍٝ حُظل٤َٔ »، رٞٛلٜخ «٤١َُِٜٞ٘ٓوخ ٝحُظؤ٣َٝ»أػيحىٛخ 

ٝحُظؤ٣َٝ، هي٣ٔٚ ٝكي٣ؼٚ ك٢ إٓ ٝحكي، كل٢ حُٔخ٢ٟ ًخٗض طيٍٝ كٍٞ حُٜ٘ٞٙ 

حُٔويٓش، أٓخ ح٥ٕ كؤٛزلض طؼ٠٘ ر٘ٞػ٤خص ٓوظِلش ٖٓ حُٜ٘ٞٙ. ٣ٝظٔؼَ اك٤خء 

حٗظ٘خٍ ٗطخم كخػ٤ِظٚ ٖٓ ٜٗٞٙ ٓويٓش رؼ٤ٜ٘خ ا٠ُ أٗٞحع ٌٛح حُلَع حُٔؼَك٢ ك٢ 

«ًؼ٤َس ٖٓ حُوطخد حُؼِٔخ٢ٗ
(419)

. 

ًًَٝ ٓلٍَ حُؼيى حًٌٍُٔٞ إٔ طخ٣ٍن ح٤١ٞ٘٤َٓ٤ُٜوخ ك٢ ٓـخٍ حُؼوخكش 

حُؼَر٤ش، ٓخ ٣ِحٍ ك٢ ىحثَس حُيٍٝ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝٗخىٍح  ٓخ حٛظٔض رظل٤َِ طؼو٤ي 

٤١ٞ٘وخ هي أٜٓٔض ك٢ حُـَد ك٢ ىكٞ ػ٤ِٔش حُلْٜ ٝأرؼخىٛخ. ٝاًح ًخٗض ح٤َٓ٤ُٜ

ح٧ٓطٍٞس، كَرٔخ ٣ِٜق حُوٍٞ، رَأ١ حُٔلٍَ، رؤٜٗخ ػِٔض ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ ػ٠ِ 

هَٜ ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ حُلٌَ. ٣ٝ٘زـ٢ إٔ ٣لْٜ ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ا١خٍٙ ح٧ػٔن ٝح٧ػْ، 

٫ٝ ٣وظِق ط٘و٤ٚ ٟٝؼ٤ش حُيٍحٓخص ح٤١ٞ٘٤َٓ٤ُٜو٤ش ػٖ حُٔٞحى حُظ٢ كٞحٛخ 

ػٔش رلٞع ٗوي٣ش أٝ طؼ٠٘ رخُ٘وي ح٧ىر٢، ٗظ٣َخ  أٝ ططز٤و٤خ ، ٝاٗٔخ ٛ٘خى  حُؼيى، ك٤ِْ

ىٍحٓخص كٍٞ ح٤١ٞ٘٤َٓ٤ُٜوخ ك٢ حُ٘ٚ حُي٢٘٣ ٝحُؼوخك٢، ٓؼَ هَحءس حُ٘ٚ رؼخٓش، 

ٝحُظل٤َٔ حُوَآ٢ٗ: طٞحُي حُٜ٘ٞٙ ٝاٗزخع حُي٫ُش، ٝحُظؤ٣َٝ ك٢ ًظخد ٤ٓز٣ٞٚ، 

وخَٛس، ٝرٍٞ ٣ٌٍٍٞ ٝاٌٗخ٤ُش ٝطٍٜٞ حُلذ ٝحٍُ٘ٞ ػ٘ي ُٝحٍ ح٤ُٔيس ٣ُ٘ذ رخُ

 ػ٘خث٤ش حُٔؼ٠٘. 

اٗ٘خ ٫ ٗوغ ػ٠ِ ؿٜٞى ٗوي٣ش ٓؼظزَس ك٢ حٓظؼٔخٍ حُٜٔ٘ؾ حُظؤ٢ِ٣ٝ، ٗظ٣َخ  أٝ 

ططز٤و٤خ ، ٧ٕ ح٤َُٔ أٟٝق رخطـخٙ ططؼ٤ْ حُز٣ٞ٤٘ش رخُؼ٬ٓخط٤ش أٝ ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش أٝ 

حُلٖٔ ُٝي دمحم  حُي٤ُ٫ش رظؼز٤َ ػَ٘حص حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ، ٝهي حهظَص ٓؼخ٫  ُْٜ دمحم

حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش: ٓوخٍرش ُِز٤٘ش »حُٜٔطل٠ )٣ٍٞٓظخ٤ٗخ( ك٢ ًظخرٚ 
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(6881« )ٝحُي٫ُش
(419)

. ٝهي ػٔيص ا٠ُ ٌٛح ح٫هظ٤خٍ ٧ٓزخد ػ٬ػش أٝؿِٛخ ك٤ٔخ 

:٢ِ٣ 

٣ظؼِن حُٔزذ ح٧ٍٝ رلخٍ ح٧ىد حُؼَر٢ ك٢ ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ ح٠ُخٍد ك٢ حُظو٤ِي٣ش 

ك٢ طوخ٤ُي ح٧ىد حُؼَر٢، ٤ٓ٫ٝٔخ حُ٘ؼَ، كوي ٓخى حُ٘ؼَ  )ح٫طزخػ٤ش(، ٝحُٔظـٌٍ

ح٫طزخػ٢، ٝٓؼٚ حُ٘ؼَ حُلٔخ٢ٗ )حُ٘ؼز٢(، ٤ٓخى٣ٖ ح٧ىد ح٣ٍُٞٔظخ٢ٗ كظ٠ 

ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، أٝ رؼيٙ رو٤َِ. أٓخ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ح٧هَٟ، ٓؼَ 

ػش.حَُٔٔف ٝحُوٜش حُو٤َٜس ٝحَُٝح٣ش كـَٟ ح٫ُظلخص ا٤ُٜخ ه٬ٍ حُؼوٞى حُؼ٬
(418)

  

٣ٝظَٜ حُٔزذ حُؼخ٢ٗ روِش حَُٝح٣خص ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش حٌُٔظٞرش، ٓٞحء رخُؼَر٤ش أٝ 

رخُل٤َٔٗش، أٝ ُ٘وَ، ٗيٍطٜخ، كٜ٘خى ٍٝح٣ش ٝحكيس رخُل٤َٔٗش ٠ُٓٞٔ ُٝي حر٘ٞ 

(، ٝػٔش هْٔ ٍٝح٣خص رخُؼَر٤ش، ٢ٛ 6881)رخ٣ٍْ « حُلذ حُٔٔظل٤َ»

حُوزَ »(، 6896ٝ)ر٤َٝص ُِ٘خػَ أكٔي ُٝي ػزيحُوخىٍ « ح٧ٓٔخء حُٔظـ٤َس»

« أكٔي حُٞحى١»(، 6891ُِٝ٘خػَ ٗلٔٚ )حُيحٍ حُز٠٤خء « حُٔـٍٜٞ أٝ ح٧ٍٛٞ

٧كٔي ٓخُْ رٖ دمحم ٓوظخٍ « حُو٘زِش»(، 6899ُٝٔخء حُؼ٤٘٤ٖ حرٖ حُ٘ز٤ٚ )أرٞ ظز٢ 

(٠ُٓٞٔ6881 ُٝي حر٘ٞ )ر٤َٝص « ٓي٣٘ش ح٣َُخف»(، 6889ٝ)ٗٞح١ًٞ٘ 
(491)

. 

حُٔلخؿؤس أًؼَ ٖٓ حُٔزز٤ٖ حُٔخرو٤ٖ، اً إ ُٝؼَ حُٔزذ حُؼخُغ ٛٞ رخػغ 

حُ٘خهي ح٣ٍُٞٔظخ٢ٗ دمحم حُلٖٔ ُٝي دمحم حُٜٔطل٠ ًظذ ٗويٙ َُِٝح٣ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش ٝكن 

ٜٓ٘ؾ كي٣غ، ٛٞ ٣ِٓؾ ٖٓ حُز٣ٞ٤٘ش ٝح٤ٔ٤ُٔخث٤ش )حُؼ٤ٓ٬ش(، ٓٔخ ٣ئًي ٝكيس ح٧ىد 

ػَر٤ش  حُؼَر٢، ٝػ٤ِٔخص ٗويٙ، رظ٘ٞػٚ ٖٓ هطَ ػَر٢ ٥هَ، ٖٓ ر٤جش ػوخك٤ش

٧هَٟ، ٫ٝكَم ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ر٤ٖ ػخٛٔش ػوخك٤ش ًخُوخَٛس أٝ طْٞٗ أٝ ر٤َٝص، 

ٝر٤ٖ ٓي٣٘ش ػَر٤ش ػ٠ِ ح١٧َحف ً٘ٞح١ًٞ٘، أٝ ٛ٘ؼخء )ٝػٔش ٗٔخًؽ ٓظطٍٞس 

 ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ٌٛٙ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش.. حُن(.

ح٣ٍُٞٔظخ٢ٗ ك٢ ٗوي حَُٝح٣ش ُٝؼِ٘خ ٗ٘ظَ ك٢ ٌٛح حُ٘ـَ حُ٘وي١ ُِ٘خهي 

ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش، )َُٝرٔخ ًخٕ رخ٧َٛ أ١َٝكش ؿخٓؼ٤ش!( ٫ُظِحّ ٓئُلٚ رلخؿخص 

 حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝٓوظ٤٠خص حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ ٣وخٍرٚ.
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٣٘طِن ُٝي دمحم حُٜٔطل٠ ٖٓ ح٫هَحٍ رؤٕ ح٧ىد حُؼَر٢ ح٣ٍُٞٔظخ٢ٗ ؿِء 

خ ، ٣ظوخ١غ ٓؼٚ ك٢ ٣٫ظـِأ ٖٓ َٜٗ ح٧ىد حُؼَر٢ حٌُز٤َ، ٓخثَ ك٢ ًٍزٚ ػٔٞٓ

حُّٜٔٞ، ٤ٔ٣َٝ ٓؼٚ ك٢ حُظـي٣ي حُل٢٘ ك٤ؼٔخ ٓخٍ ىٕٝ إٔ ٣لوي أٛخُظٚ حُوخٛش، 

ًؤ١ أىد ػَر٢ ك٢ أ١ هطَ ٣ظْٔ رٔٔخص طوٜٜٚ رويٍ ٓخ طل٠َ ك٤ٚ ٓؼخُْ 

ػخٓش طئًي ح٠ٗٞحءٙ ك٢ ٤ٓخم ح٣ُٜٞش حُؼخٓش
(496)

. ٬٣ٝكع، ك٤ٔخ ٬٣كع، إٔ حهزخٍ 

حَُٝح٣ش ٣٫٘ل٢ حُظطٍٞ حُٔ٘ٔـْ ُلًَش حُظؤ٤ُق  ح٣ٍُٞٔظخ٤٤ٖٗ ٓظؤه٣َٖ ػ٠ِ ًظخرش

حُؼَر٢، كوي ريأص حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش أًؼَ ٠ٗـخ ، أٝ ٓٔظل٤يس ٖٓ ح٠ُ٘ؾ ح١ٌُ 

 ِٝٛض ا٤ُٚ ك٢ رؼٞ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش ح٧هَٟ، ٝهي ظَٜص أٍٝ ٍٝح٣ش ػخّ

، ٝه٬ٍ هَحرش ػوي٣ٖ ٖٓ حُِٖٓ ١زؼض هْٔ ٍٝح٣خص كو٢، ٜٝٗي ٌٛح 6896

س ٓ٘ظًَش ر٤ٖ أهطخٍ حُٔـَد حُؼَر٢، ٢ٛ طلٍٞ ًخطذ ٍٝحث٢ حُٔآٍ ظخَٛ

كَحٌٗل٢ٗٞ ٖٓ حٌُظخرش رخُل٤َٔٗش ا٠ُ حٌُظخرش رخُؼَر٤ش، ٛٞ ٠ٓٞٓ ُٝي حر٘ٞ، حُٞك٤ي 

ح١ٌُ أٛيٍ ٍٝح٣ظ٤ٖ رخُل٤َٔٗش، ػْ رخىٍ، أٓٞس ر٤َٗي رٞ ؿيٍس، ا٠ُ حٌُظخرش 

 رخُؼَر٤ش.

ٍٝحث٤خ  ٌُٜٙ حُظـخٍد ًًَٝ ُٝي دمحم حُٜٔطل٠ ك٢ ٓويٓظٚ إٔ ػٔش ٗويح  

حَُٝحث٤ش حهظَٜ ػ٠ِ رؼٞ حُٔوخ٫ص حُؼ٤ِٔش ٝحُٜلل٤ش، ٓؼَ ٍٓخُش دمحم ُٝي ػزي 

حُل٢ حُـخٓؼ٤ش ٤َُ٘ ٜٗخىس حُزلغ حُٔؼٔن ٖٓ حُـخٓؼش حُظ٤ٔٗٞش، ٝك٤ٚ ط٘خٍٝ ٗوي١ 

ُٔظخَٛ حُظـي٣ي ك٢ ح٧ىد ح٣ٍُٞٔظخ٢ٗ حُلي٣غ )حُوٜش، حَُٝح٣ش، حُ٘ؼَ، حُٔوخٍ 

ح٤ٓٞ٤ُش حُظ٢ « حُ٘ؼذ»طِي حَُٓخُش ٓوخ٫ص ٛلل٤ش ك٢ ؿ٣َيس حُ٘وي١(، ٝه٬ 

ظِض حٍُٔ٘٘ٞ ح٧ٓخ٢ٓ حُٞك٤ي كٞح٢ُ ػ٣َٖ٘ ػخٓخ ، أ١ إٔ ٗوي حَُٝح٣ش ٟؼ٤ق، 

رخٓظؼ٘خء ًُي كبٗٚ ُْ ٣َٜ ا٠ُ ػِٔ٘خ ٢ٗء »ٌُُي هخٍ ُٝي دمحم حُٜٔطل٠ ٓظؤ٤ٓخ : 

«ؼ٤ِٔشآهَ ًظذ ػٖ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش ٓٔخ ٣ؼظي رٚ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ
(492)

. ؿ٤َ إٔ 

ٌٛح حُلٌْ ٣٘طزن ػ٠ِ ٓخَٗ٘ ىحهَ ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ، ٧ٕ ػٔش ٓوخ٫ص َٝٓحؿؼخص ًؼ٤َس 

ح٧ٓٔخء »ًظزض ػٖ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش ك٢ حُي٣ٍٝخص حُؼَر٤ش، ٤ٓ٫ٝٔخ ٍٝح٣ش 

ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ أ٠٣خ ، كبٕ ٌٛح حُؼَٔ حُ٘وي١ ُُٞي دمحم حُٜٔطل٠ ٛٞ «. حُٔظـ٤َس

 ح٣ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش.ح٧ٍٝ ٝح٧ًَٔ ػٖ حَُٝ

حػظٔي ُٝي دمحم حُٜٔطل٠ ك٢ ٗويٙ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ك٢ طل٤َِ حُوطخد 

حَُٝحث٢: ٝٛق حَُٔى ٝطل٤ِِٚ، ٝحُِٖٓ، ٝح٧كيحع، ٝحٌُٔخٕ، ٝحُ٘و٤ٜخص 

ٛلخطٜخ ٝأٗٔخ١ٜخ، ٝحُو٠خ٣خ حُظ٢ ٌِٗض حَُٔطٌِ ح٧ٓخّ ٌُٜٙ حَُٝح٣خص، ٓغ ػ٘خ٣ش 

. ٝٛٞ ططز٤ن هـٍٞ ا٠ُ كيّ ٓخ، ٧ٗٚ ٣وظ٢ِ أهَ رخُٜٔ٘ؾ حُؼ٬ٓخط٢ )ح٤ٔ٤ُٔخث٢(

ؿخُزخ  ك٢ رؼٞ حُٔٞحهغ رخُٜٔ٘ؾ حُظو٤ِي١ حُ٘خٍف ٝحُٔلَٔ َُِٝح٣خص. ٝهي ُٝع ُٝي 

                                                                 
 .5مصدر سابق ص -الرواية العربية الموريتانية .471

 .7المصدر نفسو ص .472



 ـ 271ـ  

دمحم حُٜٔطل٠ ًظخرٚ ا٠ُ ٓويٓش ٝػ٬ػش كٍٜٞ ٝهخطٔش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ػزض 

 حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ، ٢ٛ:

 كٍٞ حُٜٔخى حُ٘ظ١َ َُِٝح٣ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش. 

ك٢ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش )حُلزٌش ٝحَُٔى، حُِٖٓ، حٌُٔخٕ،  حُز٘خء حُل٢٘

 حُ٘و٤ٜخص، حُلٞحٍ(.

 حُزؼي حُي٢ُ٫ ك٢ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش.

أٝؿِ ُٝي دمحم حُٜٔطل٠، ٝكٔ٘خ  كؼَ ًُي، حُوٍٞ ك٢ حُٜٔخى حُ٘ظ١َ 

ٝحُظخ٣ٍو٢ َُِٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش، ٤َ٘ٓح  ا٠ُ حُٔـظٔغ ح٣ٍُٞٔظخ٢ٗ، ٝحُؼَد 

٤٤ٖٗ، ٝحُِٝح٣خ، ٝحُـخ٤ٍٖٓ )كجش ٓٔظ٠ؼلش(، ٝحُوَح٤١ٖ )حُؼز٤ي حُٔلٍَٕٝ حُلٔخ

ٝحُٔـٕ٘ٞ ٝحُٜ٘خع(، ٤ُ٘طِن رؼيثٌ، ا٠ُ ٓلّٜٞ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش ٝٓٔخطٜخ 

حُؼخٓش، ٖٓ ه٬ٍ أُخكخص طخ٣ٍو٤ش ا٠ُ ا١خٍٛخ حُؼَر٢ ٝٗ٘ؤطٜخ حُل٤٘ش ك٢ َٜٓ، 

٫كع إٔ ٍٝح٣ظ٢ أكٔي ُٝي ػزي ٝط٬ ًُي أُخكخص ا٠ُ حَُٝح٣ش ك٢ ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ، ٝ

أكٔي »حُوخىٍ ط٘يٍؿخٕ ك٢ ٓلّٜٞ حَُٝح٣ش حُظخ٣ٍو٤ش، ر٤٘ٔخ ٍى حَُٝح٣ش حُؼخُؼش 

ا٠ُ ط٤خٍ حَُٝح٣ش « حُو٘زِش»ا٠ُ ط٤خٍ حُٞحهؼ٤ش ح٣َُِٓش، ٝحَُٝح٣ش حَُحرؼش « حُٞحى١

 ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش، ٢ٛٝ حَُٝح٣خص ح٧ٍرغ حُظ٢ ػخُـٜخ.

ُِز٘خء حُل٢٘ ك٢ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش، ٝططَم ٝؿٚ ُٝي دمحم حُٜٔطل٠ ػ٘خ٣ظٚ 

ِٚ ر٢٘ء ٖٓ حَُ٘ف أٝ  ًّ أك٤خٗخ  ا٠ُ ٜٓطِلخص حُوطخد حَُٝحث٢، ٝٓخُؽ ًُي 

حُظل٤َٔ ٓٔخ ٬٣ُّ حُ٘وي حَُٝحث٢ حُظو٤ِي١. إ حُٔٔظٟٞ حُـخُذ ػ٠ِ ٗويٙ ٛٞ حُ٘وي 

حُٔؼخٍ، حُ٘خٍف ٫ٞٛٝ  ا٠ُ طز٤ٖ حُز٘خء حَُٝحث٢ أٝ حُل٢٘، كوي حكظَ، ػ٠ِ ٓز٤َ 

«ح٧ٓٔخء حُٔظـ٤َس»طؼ٣َلٚ رَٝح٣ش 
(499)

، ػْ حٗظوَ ا٠ُ ٓؼخُـش حَُٔى حَُٝحث٢ ػ٠ِ 

حٓظل٤خء: حَُح١ٝ ر٤ٔ٠َ حُٔظٌِْ، حَُح١ٝ ر٤ٔ٠َ حُـخثذ، حَُح١ٝ حُٟٔٞٞػ٢. 

ٝحُظلض ا٠ُ ؿٞحٗذ ك٤٘ش حهَٟ ك٢ ٓٞحهغ أهَٟ، ٓؼَ ٜٓطِلخص حَُٔى 

ّٚ ٝحُظِو٤ٚ ٝحُٞهلش ح٫ٓظَؿخػ٢ أػ٘خء حُلي٣غ ػٖ حُلزٌش، َٝٓػش حُو
 ٝحُٜٔ٘ي ٝحُؼـَس ُيٟ حُلي٣غ ػٖ حُِٖٓ حَُٝحث٢، أ١ إٔ ٗخهيٗخ ٣وزَ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ

 حُز١ٞ٤٘ كٌٍح ، ػْ ٣ٔؼٖ ك٢ حُ٘وي حُظو٤ِي١ حُ٘خٍف.

٣ٝظـٚ ٗوي ُٝيدمحم حُٜٔطل٠ ُِو٠خ٣خ حُي٤ُ٫ش ػ٠ِ أٜٗخ ٟٓٞٞػخص ؿخُزخ ، 

٢ ٍٝٛٞس حُـَد، أٓخ حُٜٔ٘ؾ ٓؼَ حُل٣َش ٝحُؼزٞى٣ش ٝحُٔوخٝٓش ٝحُزؼي ح٧ه٬ه

حُؼ٢ٓ٬ ك٤ـ١َ ح٧ُٔخف ا٤ُٚ ك٢ حُؼ٘ٞحٕ ٝكيٙ، ر٤٘ٔخ ؿخٙ ٗويٙ ك٢ حَُ٘ف 

                                                                 
 .44-36المصدر نفسو ص ص  .473



 ـ 272ـ  

ح٢ٗٞٔ٠ُٔ، رؼي حٕ ٛخٍ حُز٘خء حُل٢٘ ا٠ُ َٗف أِٓٞر٢ طو٤ِي١، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ 

ٌٛح حُٔؼخٍ ػٖ ٍٝح٣ش أكٔي حُٞحى١:
(494)

 

  حُٜٔطل٠:ٌٌٝٛح ٗٔظط٤غ إٔ ٍٗٞى ح٬ُٔكظخص حُ٘وي٣ش ػ٠ِ ٗوي ُٝي دمحم

حٗطزغ ٗويٙ َُِٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش رطٞحرغ حُ٘وي حُظو٤ِي١ حُ٘خٍف ػ٠ِ 

حَُؿْ ٖٓ اػ٬ٗٚ حُٔؼ٢ ُٔوخٍرش ر٣ٞ٤٘ش ٝى٤ُ٫ش، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حػظٔخىٙ أك٤خٗخ  

ػ٠ِ َٓحؿغ ر٣ٞ٤٘ش، أٝ طؼ٢٘ رخَُٔى٣خص ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص ٌٛح حُٜٔ٘ؾ حُليحػ٢ ٓؼَ 

، ًٝظخد ٤ٓوخث٤َ «َٔى ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘طو٤٘خص حُ»ًظخد ٠٘ٔ٣ حُؼ٤ي 

، ًٝظخد ك٤ٔي «ر٘خء حَُٝح٣ش»، ًٝظخد ٤ِٓح هخْٓ «حُوطخد حَُٝحث٢»رخهظ٤ٖ 

، ًٝظخد ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ «ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ  حُ٘وي ح٧ىر٢»ُلٔيح٢ٗ 

 ، ٟٝٓٞ ًُي.«طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢»

ٓؼخُـش حُز٤٘ش، ٝرَُ ػٔش ٤َٓ ٣٫ول٠ ٛٞ حُؼ٘خ٣ش رخُٟٔٞٞع ػ٠ِ كٔخد 

ًُي ؿ٤ِخ  ك٢ ٤ٓخم ٗويٙ ُِز٘خء حُل٢٘ رؼ٘خَٛٙ حُٔوظِلش، ك٤ظلٍٞ حُلي٣غ ٓؼ٬  ػٖ 

حُظَط٤ذ ح٢ُِ٘ٓ َُِٔى ا٠ُ َٗف ُِٞهخثغ، أٝ أٗٚ ٣ٜٔي ٗظ٣َخ  ُِؼَٜ٘ حُل٢٘ ػْ، ٓخ 

٣ِزغ ك٢ حُظطز٤ن، إٔ ٤ٜ٣َ حُلي٣غ ػٖ ٌٛح حُؼَٜ٘ حُل٢٘ حٓظـَحهخ  ك٢ حَُ٘ف. 

وَس ٣َٓؼش ػٖ ٓلّٜٞ حُ٘و٤ٜخص ٝأٗٞحػٜخ ٫طظؼيٟ حُٜللش اٗٚ ٣ٍٞى ك

حُٞحكيس
(491)

، ػْ ٣ـِذ حَُ٘ف حُٟٔٞٞػ٢ ػٖ ططٍٞ حُ٘و٤ٜش هَِ ٠ٓٝخص 

 ه٤ِِش ػٖ حُٔ٘ظٍٞ حُل٢٘.

ُٝؼَ حُظٞهق ػ٘ي حٓظؼٔخُٚ ٧ٗٞحع حَُٝحس حُؼ٬ػش ٓٔخ ٣ٟٞق ٣َ١وظٚ حُ٘وي٣ش: 

١ٝ حُٟٔٞٞػ٢حَُح١ٝ ر٤ٔ٠َ حُٔظٌِْ، حَُح١ٝ ر٤ٔ٠َ حُـخثذ، حَُح
(491)

. ٣ٟٞق 

ٌٛٙ حُٔلخ٤ْٛ حُز٣ٞ٤٘ش حَُٔى٣ش ػ٠ِ ػـَ ك٢ أهَ ٖٓ ٛللظ٤ٖ، ػْ ٣٫ٞحك٢ ك٢ ٗويٙ 

ػ٠ِ حُيٝحّ ٌٛٙ حُٜٔطِلخص حُلي٣ؼش ُٜخُق ح٫ٓظَٓخٍ ك٢ أىٝحص حُ٘وي حُظو٤ِي١ 

 حُ٘خٍف.

٣َؼخ  ك٢   ٓ َّ ٚ، كويٓ  ظيحى رلؼ ٟٞع ػ٠ِ ٓح ٗوي حُٞٔ ٛخؿْ  ُي دمحم حُٜٔطل٠  مٝ  ٣٫لٍخ

ٔخ ك٢ ُح ٟٞع،ً  ْ حُٞٔ ٞحؿ ٛ ،ٚ ًِ ًُي  َ، ؿ٤ِش هَِ  ظظٜ ُل٤٘شُ  َ ح ٘ٛخ ُؼ َأ١ ك٢ ح ٔش ػ٠ِ ُح وخط

ٛش: و٬ ٙ ُح ٌٛ 
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ٝحُلن، إ حَُٝح٣خص ح٧ٍرغ طـٔؼٜخ ٓ٘ظٞٓش ك٣ٌَش ٝحكيس طظِوٚ ك٢ »

ح٣ُٜٞش، ٓٞحء ٣ٞٛش حُلَى ىحهَ ٓـظٔؼٚ ١ٝٝ٘ٚ، أٝ ٣ٞٛش ح٧ٓش ك٢ ٤ٓخهٜخ 

«حُل٠خ١ٍ حُؼخّ اُحء حُـَد
(499)

. 

خؽ حُزلغ ُِظيه٤ن حَُٔؿؼ٢ ٝح٩ٗخ١ٍ، كوي ًًَ، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ٍأ٣خ  ٣لظ

ٓلخىٙ إٔ ٌٛح حُظ٘خهٞ ٣زَُ ػٔن ح٫ٌٗخ٤ُش حُظ٢ طِٔم حُٔؼوق ػ٘يٓخ ٣َّٝ 

(. ُْٝ ٣ٌظذ ًُٞخطٖ ٍٝح٣خص 619ٙ«)حُظـ٤٤َ. اٗٚ رطَ ٓؤُّٝ ًؤرطخٍ ًُٞخطٖ

 أٝ هٜٜخ ، كٜٞ ٓ٘ظَ أىر٢ ٓؼَٝف.

ي دمحم حُٜٔطل٠ ٗخكٌس ػ٠ِ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٣لظق ٗوي دمحم حُلٖٔ ُٝ

ح٣ٍُٞٔظخ٤ٗش طؼ٣َلخ  ٣ٜظْ رٔلظٞحٛخ ح٢ٗٞٔ٠ُٔ ٝحُو٢ٔ٤، ٣ٝٔظؼ٤ٖ ػ٠ِ ًُي رؤىٝحص 

حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش ك٤٘خ ، ؿ٤َ إٔ حهظ٤خٍٙ ُِز٣ٞ٤٘ش ٓٔظِؿش رخُؼ٤ٓ٬ش ٝحٟق، ػ٠ِ 

 ؿَحٍ ػَ٘حص حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد.
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 التفكيكية: -2-4

٢ٌ٤ٌ ٓغ حٗظيحى ػٞى حُز٣ٞ٤٘ش ٖٓ ؿٜش، ٝٓغ ط٤ِٔ حُٜٔ٘ؾ رَُ ح٤َُٔ حُظل

حُٔؼَك٢ ح١ٌُ ٣ٞظق ٓلّٜٞ حُؼ٬ٓش، ٝٓلّٜٞ حُللَ حُٔؼَك٢ ٖٓ ؿٜش أهَٟ. ٝاً 

ً٘خ ُٔٔ٘خ ٤ٗجخ  ٖٓ ًُي ك٢ ٗوي ر٤َ٘ حُو١َٔ، كبٗ٘خ ٓؼَ ًُي أًؼَ ٟٝٞكخ  ك٢ ٗوي 

ح٣َُٔل٢،  ٓؼ٤ي ح٣َُٔل٢، ٝآه٣َٖ ٫ ٓـخٍ ًٌَُْٛ. ٌُٝ٘٘خ ٗوظَٜ ػ٠ِ ًًَ

 ٧ٗٚ ح٧ًؼَ طؼز٤َح  ػٖ ٌٛح ح٤َُٔ.

ٟٝغ ٓؼ٤ي ح٣َُٔل٢ ػيس ًظذ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ ٝحَُٔى، ٌُٝ٘٘خ ٗظٞهق ػ٘ي 

ٍ: ك٢ ُـش حَُٔى»ًظخر٤ٖ ٛٔخ  كـخد حُؼخىس: »( 6884ٝ« )طو٤ِذ حُلطذ ػ٠ِ حُ٘خ

 (.6881« )ح٤ًٍُٞٞؿ٤خ حٌَُّ، ٖٓ حُظـَرش ا٠ُ حُوطخد

ٜخ  ٗؼ٣َخ ، ٛخٍ ك٢ ٜٓ٘ـٚ حُظل٢ٌ٤ٌ ا٠ُ حهظخٍ ح٣َُٔل٢ ٌُظخرٚ حُؼخ٢ٗ ٗ

طٜزق أٗظٔش حُِـش ٢ٛ ٓ٘خ١ حُٔؼ٠٘ َٝٓؿؼ٤ظٚ، ٢ٛٝ أٗظٔش »ٗٚ َٓى١ ك٤ٖ 

ٗخًٍض ك٢ ٤ٛخؿظٜخ ًٝحص ٫ ٜٗخ٣ش ُٜخ رل٤غ طـيٝ حُظـ٢ِ ُؼوخكش أٓش 

«رؤَٓٛخ
(499)

. 

 :ٚ ٖٓ ٛ٘خ كبٕ حُٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ ٓظٔخ٤ٓخ  ػٖ »٣ٝظٟٞق ٓٔؼ٠ ح٣َُٔل٢ روُٞ

ٔخ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ٔذ ا٠ُ كؼَ حُوَحءس ًُي إٔ حُوَحءس ٗلٜٔخ هٜي ٓئُق حُ٘ٚ ً

«حٓظ٘طخم ٧ػَحف حُِـش، ًٔخ إٔ حٌُظخرش حٓظٌ٘خٙ ُ٘لْ ح٧ػَحف
(498)

. ُٝؼِ٘خ 

 ٢٠ٔٗ ا٠ُ ىٍحٓش ًظخرٚ ح٧ٍٝ، ٧ٗٚ ح٧ُٜن رزلؼ٘خ.

(  رـ٤َ ٓلظٞحٙ 6884« )طو٤ِذ حُلطذ ػ٠ِ حُ٘خٍ»٣ْٞٛ ػ٘ٞحٕ حٌُظخد

َػخٕ ٓخ ٣ظ٠ق حُِزْ اًح هَأٗخ حُؼ٘ٞحٕ حُؼخ٢ٗ ٌُِظخد، ُِِٞٛش ح٠ُٝ٧، ٌُٖٝ ٓ

، كٜٞ إً ًظخد ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُـي٣ي، أٝ ٛٞ ٣ظَٞٓ «ك٢ ُـش حَُٔى»ٝٛٞ 

حُٔ٘خٛؾ حُـي٣يس ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٤ٖ ٣ظٜيٟ ُو٤٠ش ٗوي٣ش طظَٜ رِـش حَُٔى. أٓخ 

٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ ػ٘ٞحٕ حٌُظخد حَُث٤ْ كٜٞ ط٘خٙ ٓغ ػزخٍس ُ٘خهي ٓؼَٝف ٖٓ ؿٔخػش ح

حَُّٝ،  ٝحٓٔٚ ٌِٗٞك٢ٌٔ، ٝهي ٍأٟ ٌٛح حُ٘خهي ح٧ُٔؼ٢ إٔ ٓوخٍرش حُ٘وي ُِـش ك٢ 

طؼخِٜٓخ ٓغ ٠ٕٓٔٞ ٫ ٣زؼي إٔ ٣ٌٕٞ َٟرخ  ٖٓ طو٤ِذ ح٧َٓ ػ٠ِ ٝؿٞٛٚ 

حُٔوظِلش، ٝح٫ٓظـَحم ك٢ حٓظؼٔخٍ آٌخٗخطٚ، ًٔخ ٣وِذ حُلطذ ػ٠ِ حُ٘خٍ، ٖٝٓ 

ٕٔٞ هِق ح٥كخم حُٔظـيىس حُظ٢ ط٘زؼن ٣ظٞحٍٟ ح٠ُٔ»ٛ٘خ، ًٔخ ٣وٍٞ ح٣َُٔل٢، 

ٖٓ ط٬ٌ٘ص حُ٘ٚ كظٔ٘لٚ َٓ٘ٝػ٤ش إٔ ٣ٌٕٞ، ٝطٔ٘ل٘خ ػ٘ي حًظ٘خكٜخ َٓ٘ٝػ٤ش 
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«إٔ ِٗػْ هَحءس حُ٘ٚ
(491)

. ٝأٓخ حٌُظخد كٜٞ ٣ـٔغ أٍرؼش أرلخع حٗ٘ـِض رخَُٔى 

ُٝـظٚ ٝحٌٗخ٫طٚ ٝٓظخَٛ طـ٤ِخطٚ، ٝأُو٤ض ٖٓ هزَ ك٢ ُوخءحص ٝٓئطَٔحص ػوخك٤ش 

 ٝحُ٘خٍهش ٝٓٔو٢ ٝحَُرخ١.ك٢ ح٣ٌُٞض 

أُػْ إٔ »كَٙ ح٣َُٔل٢ ك٢ أرلخػٚ ػ٠ِ طؤ٤ْٓ ٝػ٢ ٗوي١، ٝأٟخف، 

«ػوخكظ٘خ حُؼَر٤ش ك٢ كخؿش ٓخٓش ا٠ُ طؤ٤ٓٔٚ
(496)

؛ ٝحػظَف أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ُٚ ك٠َ 

حهظ٤خٍ حُٟٔٞٞػخص، كٌخٕ ٣لظخٍ ك٢ حهظ٤خٍ ُح٣ٝش حَُإ٣خ ٜٝٗؾ حُظ٘خٍٝ، ٝػ٠ِ 

خىس حُوٍٞ ك٤ٜخ، ػْ ٓخ طِزغ ح٣٧خّ إٔ طؼ٤ْٜ٘ ػٖ ػخىس حُ٘وخى ح٣ٌُٖ ٣ٕٔ٘ٞ حُ٘لْ ربػ

ّْ، ٝػٖ ؿخ٣ش رـخ٣ش. ُٝٔخ كخُض حُظَٝف ىٕٝ ًُي، حٓظـخد ُلٖٔ ظٖ  ّْ رٜ ٛ

ح٧ٛيهخء رٚ ك٢ إٔ ٠٣ْ أٗظخص ٌٛٙ ح٧رلخع، ٝإٔ ٣ل٢ ر٘ٔزش حٍُٞهخص ا٠ُ 

حُـٜخص حُظ٢ أٝػِص رٌظخرظٜخ؛ ؿ٤َ أٗٚ ٣ِػْ إٔ ٌٛٙ ح٧رلخع ٓ٘ٔـٔش حُز٘خء 

٣ش حُ٘وي٣ش ٝحُل٣ٌَش، ٌُٝح ٣ؼي حٌَُ٘ ٝحؿزخ  ُِـٜخص حُظ٢ ىػظٚ ٌُظخرظٜخ ٧ٜٗخ ٝحَُإ

« ٓـِْ حُظؼخٕٝ ُيٍٝ حُو٤ِؾ»كلِطٚ ٩ٗـخُ ٌٛٙ ح٧رلخع ـ حٌُظخد ٢ٛٝ 

حُؼٔخ٢ٗ ك٢ « حُٔ٘ظيٟ ح٧ىر٢»( 6898ٝ« )حطلخى ًظخد ح٩ٓخٍحص»( 6899ٝ)

ٗـ٤ذ ٓللٞظ »ُ٘يٝس « ح٫طلخى حُؼخّ ٨ُىرخء ٝحٌُظخد حُؼَد»(، 6886ٝٓٔو٢ )

 (.6881رخَُرخ١ )« ٝحَُٝح٣ش حُؼَر٤ش

ططٍٞ حُز٘خء »طظ٘خٍٝ ح٧رلخع حُؼ٬ػش ح٠ُٝ٧ طـخٍد ه٤ٜٜش ه٤ِـ٤ش ٢ٛ: 

حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ »ٝ« حُل٢٘ ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس: ؿيٍ حُ٘ل٢ٜ ٝحٌُٔظٞد

ٕ: حُيٍٝ ح٫ؿظٔخػ٢»ٝ« ح٩ٓخٍحص: اٌٗخ٤ُش حُِـش  ريح٣خص حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ ػٔخ

اٌٗخ٤ُش حُِٖٓ ك٢ ٍٝح٣ش »، ر٤٘ٔخ حطـٚ حُزلغ حَُحرغ ُيٍحٓش «ٝحُوٍٜٞ حُل٢٘

 «.كي٣غ حُٜزخف ٝحُٔٔخء ُ٘ـ٤ذ ٓللٞظ

٣ٔظل٤ي ح٣َُٔل٢ ٖٓ حُٜٔ٘ؾ ح٢ٗ٬ٌُ٘ ك٢ حُ٘وي، ُٝؼَ أْٛ اٗـخُحص 

ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ًخٗض ك٢ حَُٔى ٝح٧ٌٗخٍ حَُٔى٣ش، ٌُٝ٘ٚ ٤ُْ ٤ٗ٬ٌٗخ ، ٧ٗٚ أهَد ا٠ُ 

ػ٢، ٓٔظل٤يح  ٖٓ ٜٓ٘ـ٤ش حُظل٤ٌي ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ. ٫ٝٗي، أٗ٘خ حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞ

ٗوَأ ك٢ أرلخع ح٣َُٔل٢ حَُٔى٣ش ٗويح  ٣ؼي ًٗٔٞؿخ  ُِٔٔظٟٞ حُؼَر٢ حُٔظويّ ك٢ 

ط٘خٍٝ حَُٔى٣خص. ٫ ٣َطٜٖ ح٣َُٔل٢ َُٔؿؼ٤ش ٜٓ٘ؾ رؼ٤٘ٚ ٓؼَ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش أٝ 

ك٢ ٜٓ٘ؾ ٟٓٞٞػ٢ حُظل٤ٌ٤ٌش أٝ حُ٘وي حُظخ٣ٍو٢، ٤ُيؿْ أىٝحطٜٔخ ٝطوخٗخطٜٔخ 

طو٢ٔ٣ٞ، كٜٞ ٣لظل٢ ك٤٘خ  رظ٤ٛٞق ح٧ػٔخٍ حُٔ٘وٞىس، أٝ ٣ؼ٠٘ رظٔل٤ٚ ح٫ٗظـخٍ 

حَُٔى١ ك٢ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ك٤٘خ  آهَ، ٝٓخ ٣ِزغ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ إٔ ٣ظـٚ ا٠ُ 

اٛيحٍ أكٌخّ حُو٤ٔش حُل٤٘ش ٝحُل٣ٌَش ػ٠ِ ٓخ ٣٘وي؛ ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ػ٘ٞحٗخص أرلخػٚ 
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ٖ: ٝك٢ ٓظٜٞٗخ، كوي ٟٝغ ػ٘ٞ حٗخ  ُيٍحٓش حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ ػٔخٕ حُٔ٘ل٤٤ٖ حُظخ٤٤ُ

 «.حُيٍٝ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُوٍٜٞ حُل٢٘»

إ ح٣َُٔل٢ ٓظٌٖٔ ٖٓ كؼخ٤ُظٚ ح٩ؿَحث٤ش ُٝـظٚ حُ٘وي٣ش، ٣ٝيػْ ًُي ًحثوش 

ٗ٘طش ك٢ ح٫ٓظـخرش ٝٓويٍس ػخ٤ُش ك٢ حُظل٤َِ. ُٝؼَ ٗويٙ َُٝح٣ش ٗـ٤ذ ٓللٞظ 

خهيٗخ ح٣َُٔل٢ ٗلٍٞ ٖٓ حَُ٘ف ٝا١٘خرٚ، ٝحُ٘وي أًَٔ ًٗٔٞؽ ُظطِغ حُ٘خهي؛ ٧ٕ ٗ

ح٢ُٜ٘ ٝطط٣ِٞٚ، ١ِزخ  ُلؼخ٤ُش ٗوي٣ش طـؼَ حُوَحءس حُ٘وي٣ش ٓز٬٤  َُِإ٣ش حُل٣ٌَش، 

 ٝاظٜخٍح  ُؼ٤ِٔخص حُز٘خء حَُٔى١.

حهظخٍ ح٣َُٔل٢ اٌٗخ٤ُش ٝحكيس ٖٓ اٌٗخ٤ُخص حُز٘خء حَُٔى١ ٌُخطذ ػظ٤ْ ٛٞ 

ؤهَس حُيحُش ػ٠ِ حٗظـخُٚ حُوخٙ رز٘خء ٗـ٤ذ ٓللٞظ، ٝك٢ اكيٟ ٍٝح٣خطٚ حُٔظ

ٍٝح٣ش ك٣َيس ك٢ ٛٞؿٜخ حُل٢٘. اٜٗخ ٓز٤٘ش ػ٠ِ طو٤٘ش حُظٞح٣ٍن حُ٘و٤ٜش ُؼَ٘حص 

حُ٘و٤ٜخص ػ٠ِ أٜٗخ طخ٣ٍن َُٜٔ ه٬ٍ ه٤َٖٗ ٖٓ حُِٖٓ؛ ُٝؼِٜخ طؼيّ حهظِح٫  

أٓؼَ ُز٘خء حَُٝح٣ش ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ حػظٔخىٛخ حُٞػ٤ن ػ٠ِ طخ٣ٍن َٜٓ ػ٠ِ 

ُوٜٞٙ، ٝػ٠ِ كْٜ حُظخ٣ٍن حٗيؿخٓخ  ُِٜٔخثَ حُلَى٣ش ك٢ ح٤َُٜٔ حُو٢ٓٞ ٝؿٚ ح

 حُؼخّ ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ.

ريأ ح٣َُٔل٢ ٗويٙ رظلي٣ي ا١خٍ ٗٞع حُٔؼخُـش حَُٝحث٤ش حُظ٢ ػٔي ا٤ُٜخ ٗـ٤ذ 

ٓللٞظ رب٣ـخُ ٗي٣ي حُي٫ُش، ىٕٝ اٗ٘خث٤ش، ىٕٝ حٓظؼَحٝ ٓؼِٞٓخص، ىٕٝ كٌٌُش 

ٞى، ٝرِـظٚ حُ٘وي٣ش حُٜخٍٓش، ط٤ٛٞق حُٔؼخُـش ػ٤ِٔش، ٝأًَٔ رب٣ـخُٙ حُٔؼٜ

طظـخٍٝ ك٤ٜخ أكيحع »حَُٝحث٤ش ٓيه٬  ُلْٜ اٌٗخ٤ُش حُِٖٓ، كوي ُْٔ كـٞحص 

حُٔ٘طوش ٝػٍٞس ػَحر٢ ٝحكظ٬ٍ ح٩ٗـ٤ِِ، أٝ طظويّ ك٤ٜخ ٝكخس حُلل٤ي ػ٢ِ ٬٤ٓى ؿيّٙ 

«أٝ أر٤ٚ
(492)

خٍ حُِٖٓ ، ٝٝؿي إٔ حَُٝح٣ش رؼي ًُي ٫ طٔ٘ل٘خ آٌخ٤ٗش َُْٓ ه٢ ٓٔ

ًٔخ ٣ظـ٠ِ ك٤ٜخ، ٌٝٗخ ٖٓ ح٩ٍٛخم ح١ٌُ ٣ٔززٚ ًُي  ح٫ٟطَحد ح١ٌُ ٣زِؾ كيّ 

حُٔؼخظِش ك٢ ط٤ًَذ ُٖٓ حَُٝح٣ش ٝطَط٤زٚ، إ ٛلض حٓظؼخٍطٚ ُٜٔطِق 

حُٔؼخظِش ٖٓ حُز٬ؿ٤٤ٖ ح٣ٌُٖ حٓظويٓٞٙ ك٢ ٝٛق ط٤ًَذ حُـِٔش ٝطَط٤زٜخ، ٓؼِٔخ 

ػٖ ح٩ٗخٍحص ح٣َُٜلش ٨ُُٓ٘ش أريٟ اػـخرٚ ربؿَحء ًُي حُظ٘خٓن ح١ٌُ ٣٘٘ؤ 

ٝح٧ؿ٤خٍ ٝطخ٣ٍن ح٧كيحع. ؿ٤َ إٔ ًُي ًِٚ ُْ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ طَط٤ذ ٓ٘طو٢ طخ٣ٍو٢ 

ؿي٣ي َُِٝح٣ش، ٤ُظٞحُٟ طخ٣ٍن حُٜٔخثَ حُلَى٣ش ٓغ حُظخ٣ٍن حُؼخّ، أٝ ٤ُظٞحُٟ 

حُظخ٣ٍن حُل٢٘ ٓغ حُظخ٣ٍن حُؼخّ، ِٓٔٔخ  رٔٔٞ ؿخ٣خص ٌٛح حُظخ٣ٍن حُل٢٘، ٝأٓخٗش َٓى 

ػٚ، ٍٝٛي طؤػ٤َحطٚ ٝٗظخثـٚ، ٍٝٝػش حٗل٤خُ حَُح١ٝ ُِؼٍٞس ح٤٘١ُٞش ُٖٝٔ أكيح

إٔ حَُح١ٝ ًخٕ رلخؿش » حٗلخُٝح ا٠ُ ٛلٜخ، ػْ أريٟ ح٣َُٔل٢ ٍأ٣خ  رؤٗٚ ٫ ٣وخٍ 

ا٠ُ اٍٛخه٘خ رٔخ حٍٛو٘خ رٚ ٖٓ طو٤٘ش ك٢ ٍٝح٣ظٚ ٢ٌُ ٣٘ٔؾ ُ٘خ ٌٛٙ حُ٘و٤ٜخص، ٝإ 

ٜٓخُق، رَ ُؼَ ٌٛٙ حُـخ٣خص ًخٗض ٖٓ ُلْ ٝىّ ٍٝٝحػش ٝحًظٔخد ٝطؼِْ ٝ
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ٝح٧ٛيحف، ٌٝٛح ح٫ٗل٤خُ، ٝطِي حُٔويٍس ػ٠ِ ٗٔؾ حُ٘و٤ٜخص ٓخ ًخٗض ُظٜ٘ٞ 

ٓزٍَح  ٌُظخرش حَُٝح٣ش، ك٢ٜ ًحص ح٧ٛيحف ٝحُـخ٣خص، ٝٛٞ ٗلْ ح٫ٗل٤خُ، ٠ٛٝ 

ػ٤ٖ حُٔويٍس ػ٠ِ حُ٘ٔؾ حُظ٢ طـِض ؿ٤ٔؼٜخ ك٤ٔخ ِٓق ٖٓ ٍٝح٣خطٚ حُظ٢ ؿخءص 

«ِِٔش ٣ٞ١ِش ٜٓ٘خٌٛٙ حَُٝح٣ش ػ٠ِ ٍأّ ٓ
(499)

 . 

ٝػ٢ِ، هزَ إٔ أطخرغ ػَٝ ٍأ١ ح٣َُٔل٢ ك٢ ٓؼخُـش ٗـ٤ذ ٓللٞظ ُز٘خء 

َ: ح٫طلخم ك٢ إٔ حَُٝح٣ش  ٍٝح٣ظٚ، إٔ حهظِق ٓؼٚ ك٤٘خ ، ٝإٔ حطلن ٓؼٚ ك٤٘خ  آه

طلَٔ ح٧ٛيحف ٝحُـخ٣خص ًحطٜخ ك٢ ؿخُز٤ش أػٔخُٚ، ٝح٫هظ٬ف ك٢ إٔ حَُٝح٣ش طظلَى 

و٤ش ٍٝح٣خطٚ، كوي حٓظطخع ٓللٞظ إٔ ٠٣غ أٓخٓ٘خ طخ٣ٍوخ  ك٢ ر٘خثٜخ حَُٝحث٢ ػٖ ر

ك٤٘خ  كوخ  ٣ٞح١ُ حُظخ٣ٍن حُو٢ٓٞ حُؼخّ، ٝإٔ ٣لَٔ ٌٛح حُظخ٣ٍن حُل٢٘ أًؼَ ٓٔخ ٣ل٢٤ 

 ٍ ّٞ رٚ ػَٔ حُٔئٍم ك٢ ًًَٙ ُِٞهخثغ ٝح٧كيحع، ُٝوي أكِق ٓللٞظ ك٢ إٔ ٣ل

ش حُل٘خٕ حَُك٤زش حُٞهخثغ ٝح٧كيحع ٖٓ ٗٔوٜخ حُٞحهؼ٢ ا٠ُ ٗٔن َٓى١ ٣٘زٞ رَإ٣

حٓظ٘خىح  ا٠ُ طؼ٤َِ ٌٛٙ حُٞهخثغ ٝح٧كيحع. ؿ٤َ إٔ ح٣َُٔل٢ كٌٍ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ 

ٖٓ ح٫ٓظـَحم ك٢ ٓلخُٝش ٓلخًخس حُٞحهغ أٝ حُظخ٣ٍن، ٝٛٞ ٓلن ك٢ ًُي. ٓؼِٔخ ٛٞ 

ٝحع ُطز٤ؼش ر٘خء حَُٝح٣ش ٝٗٔن ط٤٠٘يٛخ حَُٔى١، ٌٝٛح ٓخ ؿؼِٚ ٣ٍٞى آٍحءٙ 

ر٤٘ش حَُٝح٣ش. حُٔي٣يس ط٤ٜٔيح  ُظ٣َ٘ق
(494)

 

ن  ٔٔؼ ِٚ ُح ٣َل٢ ك٢ طل٤ِ ٢٠ حُٔ ٜ٘ؾ ٣ٔ ُٔ ٓش ح ٬ٓ ٖ ىهش حُٜٔطِقٝ  لٞٓ  ٌح حُ٘ ػ٠ِ ٛ

ٚظ  ٍٓح َس أهَٟ ك٢ ى ُؼَ ٗظ ظ،ٝ  لٞل  ٓ ٝح٣ش  ٍ ِٖٓ ك٢ ٤ش ُح ٌُخ ٘خٌك ٩ٗ ـش ك٢ »ُح ُِ ٤ش ح ٌُخ ٗ٩

ُٔظليس ر٤ش ح َُؼ ٍحص ح ٓخ َس ك٢ ح٩ ٤ ُٜو ٜش ح ُو ٣َل« ح َى. كيى حُٔ ُِٔ ٣َل٢  ٗوي حُٔ ٢ طئ٣ي ر٬ؿش 

 ٖ ٤ ٜٛخ ُو ٌُظّخد ح ٘خى ح ٝحكظ ٛخ  ططٍٞ َسٝ  ظخٛ ٞء ُح ٍحص ك٢ ح٩كخ١ش ر٘٘ ٓخ ٜش ك٢ ح٩ ِو  ُ رٚظ ٓوٍخ

ِس  ٤ ُٔٔظ ٞحص ح َحص ح٧ٛ ٔذ ػ٘  ً ٘خص، ْػ زؼ٤ ٝحهَ حُٔ ٗٚ ك٢ أ ظؼخ ٜي ٗح  ٗ١ٌُ ُٖل ح ٌح ح كٍٞ ٛ

ؿيح   ٕٝ ٌح ُِ لَر٢ ح ٖ ُح دمحم كٔ ٔيٝ  ل٤ٔي أك ٔخ ػزي ُح ٤  ٓ٫ ٔؼ٤٘٤خص؛ٝ  ظ ُٝح ٔخ٤٘٤ٗخص  ؼ ه٬ٍ ػوي١ ُح

ٍٙ ػ٠ِ ؿخٗذ ػ ٜخ ٗخ ك٢ حهظ ٗخهي غ  ق أ٠٣خ ٓ  ٍ، حهِظ ـخ ُٔ ٌح ح ٝك٢ ٛ ٣َل٢.  ٖ حُٔ ٘خ٣ش كخثوشٓ 

 ٚ ؿ رِٞ َس،ٝ  ٤ ُٜو ٜش ح ُو ٞحء ٖك ح ظ َح  ػٖ ٓح َؼ طؼز٤ ٍحص ًأ ٝٓ٘ظٞ ٔش أرؼخىح   ١ رلض، ٧ٕ ػ ُٞـ

 ٖ ٔيٓ  ل٤ٔي أك ٙ ػزي ُح ُوخ ُٔؼخٍ ح ز٤َ ح ٙ، ػ٠ِٓ  هخ ٓخ ٣ٞظ ٣َل٢  ُْ ٬٣كع حُٔ َس. أ ٌُؼ٤ ُحٚط ح ـخ ٗا

ٞحهؼ٤ش كَٙ  ٔي رُخ ل٤ٔي أك ٖ ػزي ُح ؿ٢. ٫ ٣ٓئ وٍخ ُْ ُح ِؼخ  ُ ٛي ٣َٞ ح٤ٗ٧خء ٍٝ ػ٠ِ ٜط

ٔش  ُو٤ ّ ح ٌخ َد أك ٔظ ٌح ػخثيُ  ٛ ٤ش ٝأ ح٧ؿ٘ز٤ش،ٝ  ُؼٓخ ٝح٧ُلخظ ح ٤ذ  ًَح ظ ٍى رؼٞ ُح ٕٝا ٝأ ٣ش،  ِٞـ ُح

 ٚ ٟ ر٬ؿ٤ظ ًٍ ٠ طو٢ ُا ٘وي ٣َ ٜخ، كُخ ُٞغ ر  ٓ ٗٚ ؿ٤َ ٣َل٢ أ ُِٔ ٔي  ٔخ ٣ل ٓٝ ٣َل٢،  ٗوي حُٔ ك٢ 

ًِ ِٔلٞظش ٝار٬ؿ٤ٚظ  ٚ ُح ؿ٫ٞط  ٝٚ ٫ٞط  ٛ٠ ًٌَ ُا ٗلش ُح ٚظ ح٥ ٍٓح ٤َ ى ٘ط ٔش.ٝ  ُو٤ ٌّخ ح ٘ذ أك ٔخ ـط

 ١ ِٞـ ّ ُح ٛخ ػ٠ِ ؿخٗذ ح٫ٓظويح ٍٜخ ٖ حهظ ؿْٓ  َى٣ش ػ٠ِ حَُ ٤ٜش حُٔ ُٜو ٔخٍ ح ك٢ طل٤َِ ح٧ػ
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ٜ٘ؾ  ُٔ ٌَ٘ ح ٍس ط ٝ ٤َ  ٓ ر٢ ػ٠ِ َُؼ ١ ح ِٞـ ٜ٘ـ٤ش ُح  ٓ ٔخ رظؤػ٤َ ر  ٍ ٤ًَذ، ط  ٝ ُلخظ ٔخ ٛٞ أ ر

ٌح ؿِ ٛ  ٝ.ٚ ُي٣ ٟٞػ٢  ٖ. حُٞٔ ظز٤٤ ُٝح  ٕ ز٤خ ٤خص ُح ُٔخ ٍ ؿ ٘ظٞ َى ٔر ـش حُٔ ْ ػ٠ُِ  لٌ  ٢ ك٢ ُح

ٝطظَٜ ٗـخػش أِٓٞد ح٣َُٔل٢ حُ٘وي١ ك٢ طو٤ِِٚ حُٔٔظغ ٝحُٔل٤ي ُـيٍ 

حُ٘ل٢ٜ ٝحٌُٔظٞد ك٢ حُوٜش حُو٤ِـ٤ش، ٖٓ ه٬ٍ هٜٚ هٜخ٤ٖٛ َٜٓس ٓؼَ 

آٔخػ٤َ كٜي آٔخػ٤َ ٠ِ٤ُٝ حُؼؼٔخٕ ٤ِٓٝٔخٕ حُ٘ط٢ )ح٣ٌُٞض( ٝػزي حُل٤ٔي 

ي )ح٩ٓخٍحص( ٝأكٔي حُٔزخػ٢ ٝػزيهللا رخه٣ٖٞ٘ ٝػزيٙ هخٍ )حُٔؼٞى٣ش( ٝأ٤ٖٓ أكٔ

ٛخُق )حُزل٣َٖ( ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ. ٝأػظوي إٔ ىٍحٓظٚ طِي ٖٓ حُيٍحٓخص 

د حُوٜش حُو٤ِـ٤ش ٖٓ حُوخ١ٍء، ٝطز٤ٖ، رِـش ٗوي٣ش ٗو٤ش، كًَش  َّ حُو٤ِِش حُظ٢ طو

ا٣وخػٜخ، ٝطٌ٘ق ػٖ ػ٬هظٜخ ططٍٞ حُوٜش حُو٤َٜس ٝحُز٤٘ش ح٤ُُٞٔ٘ش حُظ٢ ط٠ز٢ 

 رٞظخثق حُؼ٘خَٛ حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٜخ ر٘خء حُوٜش.

ٓؼ٤ي ِٜٓق ح٣َُٔل٢، ًٔخ ٛٞ ٝحٟق، ٗخهي ٓظَّٔ ٝٓوظيٍ ػ٠ِ ىٍحٓش 

حَُٔى ُٝـظٚ ك٢ ٜٓ٘ؾ ٟٓٞٞػ٢ ٣ل٢٤ رظ٣ٝ٬ٖ ر٘خء حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٣ٝـؼَ ٖٓ 

ٜ٘ٞٙ حَُٔى٣ش هَحءحطٚ حُ٘وي٣ش ٓظؼش ًٝه٤ش ػخ٤ُش، ٝٓؼخٍ حٓظـ٬ء ىٝحهَ حُ

حُٔوظِلش، ٫ٝ ٣ول٠ إٔ ٓؼَ ٌٛح حُ٘وي حُـي٣ي ٛٞ ح٧هيٍ ػ٠ِ طلو٤ن ًُي: ٝهي ٓؼِّٚ 

ح٣َُٔل٢ ه٤َ طٔؼ٤َ ًِٔخ حُظلض ػٖ أكٌخّ حُو٤ٔش ٖٓ أؿَ ٓوخٍرخص أًؼَ ٓٞحءٓش 

ٝحٓظطخػش ُ٪ٗظـخٍ ح٢ُٜ٘ حَُٔى١، ًِٝٔخ أٓؼٖ ك٢ طؼ٤َٔ ٓؼط٤خص حُٜٔ٘ؾ 

 ؛ ٌٝٛح ؿ٢ِ ك٢ ؿخُز٤ش أرلخػٚ. حُظل٢ٌ٤ٌ ٤ٍَُٔٝس ٗوي طو٢ٔ٣ٞ

 مالحظات ختامية: -3
ُؼ٢ِ أٝؿِ ٬ٓكظخط٢ حُوظخ٤ٓش ػ٠ِ حُٔٞهق ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس 

 حُٔظِٜش رخُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼيٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

ططٍٞ ح٫ٛظٔخّ حُ٘وي١ حُؼَر٢ رٌٜٙ ح٫ٛظٔخٓخص رٞٓخ١ش حُظَؿٔش ػٖ  -أوالً 

٤٤ٖٔ روخٛش، ٝطؤهَ ح٫ٛظٔخّ حُل٤َٔٗش رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٧ٝػ٬ٜٓخ حُلَٗ

رخُظـ٤ِخص ح٧ُٔخ٤ٗش ٝح٣٩طخ٤ُش ٝح٤ٌ٣َٓ٧ش، ٓؼِٔخ طًَِ ح٫ٛظٔخّ ػ٠ِ حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ 

رٞح٤ًَٛخ ح٠ُٝ٧، أٓخ ح٫طـخٛخص حُٔظلَػش ػٜ٘خ أٝ حُٔظطٍٞس ػٖ ٓٔخٍٓظٜخ 

ًخُ٘ؼ٣َش ٝحُؼ٬ٓخط٤ش ٝحُظيح٤ُٝش حُِـ٣ٞش ٝٓٞحٛخ، كظيحهِض ٓغ حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُ٘وي 

 ٢ ٝح٧ِٓٞر٢ ا٠ُ كي ًز٤َ.حُِٔخٗ

حهظ١٬ حُظَؿٔش ا٠ُ كيٝى ٣َٓؼش ك٢ ؿخُز٤ش حٌُظذ حُٔظَؿٔش، ٧ٕ  -حبَُبً 

ٓظَؿ٢ٔ ٌٛٙ حٌُظذ ٫ ٣ؼٕ٘ٞ رو٤ٜٛٞش ٌٛٙ ح٫طـخٛخص ٝك٠خءحطٜخ حُٔؼَك٤ش 

ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ٜٝٓطِلخطٜخ ُٝـظٜخ حُ٘وي٣ش، ه٬ حٓظؼ٘خءحص ه٤ِِش، ٗخ٤ٛي ػٖ كوَ 

ٝحُل١ٌَ ٝحُ٘وي١ ٝحُٜٔ٘ـ٢، ٝػٔش ًظذ ٜٝٗٞٙ  حُظَؿٔش رخُظؼ٣َق حُظخ٣ٍو٢

ٓظَؿٔش ٓوظطؼش ػٖ ٤ٓخهخطٜخ، أٓخ طؼيى حُظَؿٔخص ٌُظخد ٝحكي أٝ ٗٚ ٝحكي كٔٔخ 
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٠٣خػق حُوَِ، ٣َٝحًْ ح٧هطخء، ٌٝٛح ٛٞ حُلخٍ ٓغ طَؿٔش ٜٗٞٙ رخٍص ػ٠ِ 

 ٓز٤َ حُٔؼخٍ.

ٛخ ٓظيحهِش ٓخطِحٍ ٍٛٞس ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظِٜش رخُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼي -حبنخبً 

ك٢ ٝػ٢ حُ٘خهي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ٝك٢ ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش، كبٗ٘خ ٗوغ ك٢ ٝحهغ 

حُلخٍ ػ٠ِ ٓلخ٫ٝص ٗوي٣ش ؿ٤َ ٗخؿِس طظٔؼَ ٌٛح ح٫طـخٙ أٝ ًحى، أٝ إٔ ططٍٞٙ 

َ أٛلخرٜخ  ّٔ ٟٖٔ ٤ٍَٓٝس حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ. ػٔش حٓظؼ٘خءحص ه٤ِِش ُْ ٣ٌُ

ٗؼ٣َش حَُٔى أٝ حُظل٤ٌ٤ٌش أٝ حُؼ٬ٓخط٤ش أٝ  َٓ٘ٝػخطْٜ حُ٘وي٣ش ٗلٞ حطـخٛخص

 حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤٘٣ٌٞش..اُن.

٫ ٣ٌَ٘ حَُٔء إٔ حُـِزش ك٢ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش  -ساثؼبً 

٬ُطـخٛخص حُـي٣يس ٝٓخ ٣يٍٝ ك٢ كٌِٜخ، ٓظؤػَس ٤ًِخ  أٝ ؿِث٤خ ، أٝ ٢ٛ ط٤٤ٌق ُِ٘ـَ 

ٞ ه٤َِ أٝ ًؼ٤َ، ٝػ٤خ  أٝ ىه٫ٞ  ك٢ حُ٘وي١ ٓغ ٓؼط٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ػ٠ِ ٗل

حُـي٣ي. ٣ٌٝ٘ق حُٔٞهق ٖٓ ِٗػخص ٓخ رؼي حُليحػش ًُي حُُٞغ حُٔٔظللَ « ٛٞؿش»

رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، ر٤٘ٔخ ٓخ طِحٍ ٌٛٙ حُِ٘ػخص ِٓظزٔش ٝٓظيحهِش، كظ٠ إ 

حٌُؼ٣َ٤ٖ ٖٓٔ حٗظـِٞح ػ٠ِ حُظؼ٣َق رٜخ أٝ طَؿٔش رؼٞ حُٜ٘ٞٙ ػٜ٘خ، ُْ 

 ٝحٟلخ  ُٜخ. ٣ويٓٞح طؼ٣َلخ  
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 حُلَٜ حُوخْٓ

حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص 

 حُـي٣يس
ظَٜص ٓئػَحص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش أ٫ٝ  ك٢ ا١خٍ 

ىٍّ حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ٝٗويٙ، ػْ حٗظَ٘ص ك٢ حُ٘وي حُ٘ظ١َ، ٝك٢ حُ٘وي حُظطز٤و٢ 

٠ إٔ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُِٜ٘ٞٙ حُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش. َُٝرٔخ ًخٕ َٓى ًُي اُ

ًحطٜخ حٓظ٘يص ا٠ُ ك٬ى٤ٔ٣َ رَٝد ٣ًٍٝظٚ ك٤ٔخ رؼي، ٖٝٓ حُٔؼِّٞ، إٔ ٗـَ رَٝد 

( هي ػ٢٘، 6828« )ٍٓٞكُٞٞؿ٤ش حُلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش»حُ٘وي١ ك٢ ًظخرٚ ح٣َُخى١ حُٜخّ 

 ك٢ ٜٓ٘ـ٤ظٚ حُـي٣يس ُظٌَ٘ ػِْ حَُٔى، رخَُٔى حُل١ٌٍُِٞٞ.

حُ٘ؼز٢ )حُل١ٌٍُٞٞ( أ٫ٝ ،  ٝأط٘خٍٝ ك٢ حُزلغ حٍُٔٞٝع حَُٔى١

ٝحٍُٔٞٝع حَُٔى١ ح٧ىر٢ )حٌُٔظٞد( ػخ٤ٗخ ، ٝهي ًخٕ حُيأد ىحثٔخ  ٛٞ حُؼَٝ 

حُ٘وي١ حُظخ٣ٍو٢ ٧ْٛ حٌُظخرخص حُ٘وي٣ش حُٔؼزَس ػٖ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ 

 طِِٜٔٔخ حُظخ٣ٍو٢، ػْ أهظْ حُزلغ ر٬ٔكظخص هظخ٤ٓش.

٣و٢ حُ٘وي١ ُ٘ـَ حُ٘وخى حُٔظؤػ٣َٖ ُوي ػٔيص ك٢ ٓؼخُـظ٢ ا٠ُ حُؼَٝ حُظخٍ

رخ٫طـخٛخص كٔذ ٗٞػ٢ حٍُٔٞٝع حَُٔى١: حُ٘ؼز٢ ٝح٧ىر٢. ٌٝٛح ٓخ ٣ُلَٔ 

ٓ٘خه٘ش ؿٜي ٗخهي رؼ٤٘ٚ ٓؼَ ػزيحُِٔي َٓطخٝ )حُـِحثَ( ٝػزيحُلظخف ٤ِ٤ًطٞ 

)حُٔـَد( ك٢ أًؼَ ٖٓ ٓٞهغ، ٢٘ٗ٧ ٫ أٗخهٖ اٗـخُ ٗخهي رخُويٍ ح١ٌُ أٓلٚ ك٤ٚ 

ٔخٍٛخ حُظخ٣ٍو٢، ٫ٝ أٗخهٖ حطـخٛخ  ؿي٣يح  ٓليىح ، كخ٫طـخٛخص ه٤٠ش ٗوي٣ش ك٢ ٓ

ٗلٜٔخ ٤ُٔض هخُٜش أٝ ٗو٤ش ػ٘ي ٌٛح حُ٘خهي أٝ ًحى، ٝػٔش ؿِزش ُٔئػَحص أًؼَ ٖٓ 

حطـخٙ ك٢ ٗـَ حُ٘خهي حُؼَر٢ حُـي٣ي، ٬٣ٝكع أ٢٘ٗ أٓؼ٘ض حُ٘ظَ حُ٘وي١ حُٔؼٔن ك٢ 

كٌخّ، ٓؼظٔيح  ػ٠ِ ٓؼخُـش ػ٢َٟ حُظخ٣ٍو٢ ١ًًَٝ ُِ٘ٞحٛي، طـ٘زخ  ٬١٩م ح٧

ٗوي٣ش ٫ ٝٛل٤ش، كظ٠ أ٢٘ٗ ٟٝؼض أك٤خٗخ  اٗخٍحص حٓظلٜخّ أٝ طؼـذ أٝ ٓخ ٣ٔخػَ 

ًُي ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ ٟٖٔ ٓظٖ رؼٞ حُ٘ٞحٛي ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظٌ٘خٍ أٝ ح٫ٓظلٜخّ، 

 ِٓظلظخ  ػٖ ًًَ ح٥ٍحء َٛحكش أٝ ٓزخَٗس، ٣٩ٔخ٢ٗ رؤٕ ح٩ُٔخف ا٤ُٜخ أك٠َ ٝأ٤ُن.

 السردي الشعبي: نقد الموروث -1
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ُؼَ ٬١ثغ حُ٘وي حُـي٣ي ُِوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ هي  -1-1

ؿخءص ٖٓ ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢، ًٝخٗض أٓ٘خؽ ٖٓ ٌٛح حُ٘وي حُـي٣ي 

ٓظيحهِش ٓغ حطـخٛخص ٗوي٣ش طو٤ِي٣ش هي ظَٜص ٧ٍٝ َٓس ك٢ ًظخد ٗز٤ِش ارَح٤ْٛ 

(، هطؼض ٗز٤ِش 6894« )ش ا٠ُ حُٞحهؼ٤شهٜٜ٘خ حُ٘ؼز٢ ٖٓ حَُٝٓخ٤ٔٗ»)َٜٓ( 

ارَح٤ْٛ ١ٞٗخ  ًز٤َح  ك٢ حٗظوخٍ حُزلغ ك٢ حُظَحع حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ ٖٓ طو٤ِي ا٠ُ 

(، 6828« )ٍٓٞكُٞٞؿ٤خ حُلٌخ٣ش»طـي٣ي، حػظٔخىح  ػ٠ِ ًظخد رَٝد ح٤َُٜ٘ 

ٝػ٠ِ حُز٣ٞ٤٘ش ا٠ُ كي ه٤َِ. ٫ ٣يٍ ػ٘ٞحٕ ًظخرٜخ ػ٠ِ ٜٓ٘ـٚ ٜٝٓطِلٚ، ك٢ٜ 

كض رخُٔ٘ َّ خٛؾ حُٔؼخَٛس ك٢ ط٤ٜ٘ق حُوٜٚ حُ٘ؼز٢ ٓخ هزَ حُٜٔ٘ؾ حُز٘خث٢ ػ

أٓؼخٍ آ٢ٍٗ ـ طٕٞٓٔٞ ٝط٬كع ك٢ ػَٟٜخ ُٜٔ٘ـٚ هِوِش حُٜٔطِق ر٤ٖ حُٞكيحص 

أٝ حُٟٔٞٞػخص حُٜـَٟ أٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ حُلٞحكِ، ٝر٤ٖ حُلٌَس ٝطيحهِٜخ 

رخُٟٔٞٞع.. حُن،  أٝ  حُٔيٍٓش حُــَحك٤ش حُظخ٣ٍو٤ش، أٝ ٓيٍٓش ح٧ٗٔخ١ 

ُٔٞط٤لخص )حُلٞحكِ(، ٢ٛٝ ٫ طؼَد ٜٓطِلٜخ ىحثٔخ  ٝح
(491)

، رخ٩ٟخكش ا٠ُ أ٤ٔٛش 

 Subٝحُ٘ٔخًؽ حُلَػ٤ش  Typesحُظل٣َن ح٬ُُّ ر٤ٖ ٜٓطِل٢ حُ٘ٔخًؽ ح٧ٓخ٤ٓش 

Types
(491)

. 

طؼَٝ ٗز٤ِش ارَح٤ْٛ ر٢٘ء ٖٓ حُظل٤َٜ ُِٜٔ٘ؾ حُز٘خث٢، ٖٓ ٓيٍٓش حُ٘وي 

ٝد ٝٓٞى رٞى٤ًٖ، ٛخكذ حُ٘ٔخًؽ حُلي٣غ، ٫ٝ طٟٞق ٌٛٙ حُٔيٍٓش، ٍَٓٝح  رزَ

ح٤ُٞٛ٧ش ك٢ حُ٘ؼَ، )ٝح٧ك٠َ إٔ طؼَد رخُ٘ٔخًؽ حُزيث٤ش(، ٍٝٝع ر٤٘يًض 

ٝٗٔخًؿٜخ حُل٠خ٣ٍش، ٝح٧ك٠َ إٔ طؼَد ػوخك٤ش.. حُن، ٝطوٜٚ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ 

 ٖٓ حُزخد ح٧ٍٝ ُزَٝد ٝحُظل٤َِ حٍُٔٞٝكُٞٞؿ٢.

ٍكُٞٞؿ٢ ُِلٌخ٣خص حُؼَر٤ش ٫ طِظِّ ارَح٤ْٛ رخُٜٔ٘ؾ حُز٘خث٢ ك٢ طل٤ِِٜخ حُٔٞ

حُوَحك٤ش ٝحُ٘ؼز٤ش رلؼَ حُظز٢٤ٔ ٝح٫هظِحٍ ٝحُلَك٤ش حػظ٘خء رخُٔلظٟٞ، ٧ٕ 

ٛيف حُزخكؼش ٣ظـٚ رخ٧ٓخّ ا٠ُ طؼ٤٠ي ػ٤ِٔخص ٝػ٢ حُظَحع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢، 

ُٝؼِ٘خ حٓظطؼ٘خ رؼي ٌٛٙ حُـُٞش ٓغ هٜٜ٘خ حُ٘ؼز٢، إٔ »ٌٝٛح ٛٞ هظخّ رلؼٜخ: 

ٞحء أًخٕ ٌٛح حُوٜٚ هَحك٤خ  أٝ ٗؼز٤خ . ُٝؼِ٘خ حٓظطؼ٘خ ٗزَُ ٓٔخطٚ ٝٝظ٤لظٚ، ٓ

إٔ ٌٗ٘ق ػٖ حٛظٔخٓخص حُ٘ؼذ حُؼَر٢ ك٢ ك٤خطٚ حُٔؼخَٛس، رؼي إٔ أٛزق 

٣ؼ٤ٖ حُل٤خس ك٢ ٝػ٢ ًخَٓ، كخٓظـَ ًَ هيٍحطٚ حُل٤٘ش ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ ؿٞحٗزٜخ 

«حُٔوظِلش
(499)

. 
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أكٔي ٓٔٞ ػْ طٞح٠ُ ظٍٜٞ أٓ٘خؽ أهَٟ ٖٓ حُ٘وي حُـي٣ي ك٢ ًظخد  -1-0

(، كوي أػخٍ ٓٔٞ ٓلّٜٞ 6894« )حَُٜحع»ىٍحٓخص ٤ٌِ٤ٛش ك٢ هٜش »)طْٞٗ( 

ح٧ٗٞحع ح٧ىر٤ش ٝٛؼٞرش حُظـ٤ْ٘ ح٧ىر٢ ك٢ ٓـخ٫ص حُوٚ ٝحَُٔى، ٤ِٓٝ حُوٜش 

حَُٔطٜٖ رظٞحكَ ٓوٞٓخص « هٜش حَُٜحع»رخَُٜحع، ٝحٍطؤٟ طلي٣ي ٓلّٜٞ 

٫ ط٣ٞٔؾ ُلًَش ٖٓ ٗٞع أٓخ٤ٓش، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُ٘و٤ٜخص ٝحُلًَش. ٝٓخ حَُٜحع ا

هخٙ طٔظٔي ٓٔٞؿخص طٞحِٜٛخ ٖٓ ٓ٘طو٤ش حُؼ٬هش حُوخر٤ِش حُظ٢ طَر٢ 

 حُ٘و٤ٜخص ك٢ ٗطخم حٗظٔخء ا٠ُ ١َك٤ٖ ٓظوخر٤ِٖ. 

ٖٝٓ ه٬ٍ حُل٤ًَش ٣زَُ ٌَٗ هخٙ هي ٣ٌٕٞ هٜش ٠ٗخ٤ُش أٝ هٜش 

ر٤ٔ٤ُٞش أٝ ٤َٓس ٗؼز٤ش ٣ٔؼَ ك٢ ًَ ٓخ ٣ظلَى ه٬ُٚ ٖٓ ٗو٤ٜخص هخٟؼش 

َُٜحع كٔذ ٓٞحهؼٜخ ٓ٘ٚ، ٝٓزٍَحص ٝؿٞىٛخ ه٬ٍ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٠ٔٔ٣ ُٔ٘طن ح

« ح٠ُٕٔٔٞ»ٝ« حٌَُ٘»٬ٌ٤ٛ ، ٝرٌُي حٌَُ٘ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وَؽ حُيحٍّ ٖٓ ىٝحٓش 

٢ٌُ ٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ إٔ حُوٜش ك٢ أٓخٜٓخ، ٜٝٓٔخ ًخٕ ٌِٜٗخ أٝ ٠ٜٓٔٞٗخ طؼظٔي ػ٠ِ 

٢ كٔذ ٝكيحص أٓخ٤ٓش طظٔؼَ ك٢ ٗو٤ٜخطٜخ ُٜٝٓ٘خ ٝك٠خثٜخ، ًَ ًُي َٓطز

«ٗٞػ٤ش حُؼ٬هش حُظ٢ ط٘ٔٞ ه٬ٍ حُِٖٓ ٢ٌُ طزٍَ ٝهٞع حُليع
(499)

. 

ٝٝؿي ٓٔٞ ٗٔخًؽ ٌُُي ك٢ هٜش ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٝهٜش حُـٞٓٔش، ٌٝٗظل٢ 

رظظزغ ىٍحٓظٚ ٤ُٜخًَ هٜش حُزطُٞش ٖٓ ه٬ٍ ح٧ىد حُ٘ؼز٢ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧. ُوي 

ٗو٤ٜخص ٟٝغ ٓٔٞ هٜش حُزطُٞش ك٢ ٗطخم هٜش حَُٜحع ٓٔخ ىػخٙ ُظز٤ٖ 

حَُٜحع ٖٓ ه٬ٍ ٝظخثلٜخ ح٧ٓخ٤ٓش، ٝػ٬هخطٜخ حُؼ٣ٞ٠ش ٟٝٓٞٞع حَُٜحع 

 ٝىٝحكؼٚ، ٝٗٞػ٤ش حَُٜحع ٝهٜخثٜٚ. 

ٝأٟٝق إٔ ٗو٤ٜخص حَُٜحع ط٘ؤْ ا٠ُ ٓؼ٣ٌَٖٔ ٓظوخر٤ِٖ، كٜ٘خى 

ٗو٤ٜخص ٓؼٌَٔ حُوْٜ، ٝطظليى ٝظخثلٜخ رٔٞحؿٜش حُزطَ، أٝ ح٣٩وخع رٚ، أٝ 

ػ٠ِ ٓٞحؿٜظٚ، أٝ رخ٫ٗظوخّ ٓ٘ٚ. ٝطلظ١ٞ ٝظ٤لش  حُظل٣َٞ ػ٠ِ ح٣٩وخع رٚ، أٝ

ٓٞحؿٜش حُزطَ ػ٠ِ أٌٗخٍ ٖٓ حُٔٞحؿٜش حُلَى٣ش ُزَ٘ ٓؼِٚ ٣٘خُػٞٗٚ حُزطُٞش، أٝ 

ُٞكٕٞ ٓلظَٓش، أٝ ُٔوِٞم ه٤خ٢ُ، ٓؼِٔخ ٤ِٓ ك٢ ٝظ٤لش ٓٞحؿٜش حُزطَ ٛ٘ل٤ٖ 

كٔذ أ٤ٔٛظٜٔخ، ٛٔخ ٓٞحؿٜش كَى٣ش أٓخ٤ٓش، كٔذ َٓحكِٜخ: ٓخ هزَ حَُٜحع 

ػ٘خء حَُٜحع ٝٓخ رؼي حَُٜحع، ٝٓٞحؿٜش كَى٣ش ػخ٣ٞٗش. أٓخ حُٔٞحؿٜش حُـٔخػ٤ش ٝأ

كظٌٕٞ ُِزطَ رٔلَىٙ، ُٝؼ٘خَٛ ٓؼٌَٔ حُزطَ. ًًَٝ ٓٔٞ ك٢ ٓـخٍ ٝظ٤لش ح٣٩وخع 

رخُزطَ كًَظ٤ٖ ٛٔخ حُويػش ٝح٩ؿَحء. ٝطخرغ ط٤ٜ٘ق حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُ٘و٤ٜخص 

طوخٍد ٓؼَ حُظؼخٕٝ ٝحُ٘ـيس  ك٢ حُٔؼٌَٔ حُٔوخرَ ُِزطَ، ٓٞحء أًخٗض ػ٬هخص

ٝح٩ؿخػش ٝحُظٌخَٓ، أّ ػ٬هخص ط٘خكَ، ػخرظش أٝ ٓظلُٞش. ٝػخ٣ٖ ٓٔٞ ٗو٤ٜخص 

ٓؼٌَٔ حُزطَ ٝٝظخثلٜخ ًخُٔٞحؿٜش، أٝ حُٔيى ٝحُؼٕٞ هٞس ٓخى٣ش، أٝ ٓيىح  ٜٓخكزخ ، 
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أٝ ٓيىح  ٬ٌٔٓ ، أٝ ٓيىح  ١خٍثخ ، أٝ هٞس ك٣ٌَش، ٓل٣َش أٝ ؿ٤ز٤ش، أٝ ٝظ٤لش 

حُظ٣ٞٔؾ. ٝطٞهق ػ٘ي حُؼ٬هخص ر٤ٖ أكَحى ٓؼٌَٔ حُزطَ ًخ٫كظٔخء حُظل٣َٞ ٝ

ٝح٩ؿخػش ٝحُظٞؿ٤ٚ أػ٘خء حَُٜحع ٝحُظلْٔ ٝح٫كظيحء، ٝحُظٌخَٓ، ٝح٫ٍطزخ١. ػْ 

ٗظَ ٓٔٞ ك٢ ٟٓٞٞع حَُٜحع ٝىٝحكؼٚ، ًخَُٔأس ٟٓٞٞػخ  َُِٜحع أٝ ح٧ٍٝ 

 ح٧ٌٗخٍ حُظخ٤ُش:أٝ حُ٘لًٞ، ر٤٘ٔخ طظًَِ ٗٞػ٤ش حَُٜحع ٝهٜخثٜٚ ػ٠ِ حُزطَ ك٢ 

حُزطَ هخثي ػ١ٌَٔ ٣ٞؿٚ ػ٤ِٔخص حَُٜحع ٣ٝظيهَ ك٢ حُٔٞحهق  -»

حُلخٓٔش حُظ٢ ٫ ٣ويٍ ؿ٤َٙ ػ٠ِ طـ٤٤َٛخ، ٝأكٖٔ ٖٓ ٣ؼٌْ ٌٛٙ حٍُٜٞس رطَ 

ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ح١ٌُ ٣ظٔلٍٞ كُٞٚ حَُٜحع ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، كؼ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ 

 ذ.ٝػزي هللا رٖ ؿؼلَ ٣ٔؼ٬ٕ أكٖٔ طٔؼ٤َ ٌٛح حُـخٗ

حُزطَ ِٓي أٝ حرٖ ِٓي ٣ٔؼ٠ ُللع ِٓي ح٧ؿيحى ٣ٝؼَٔ ُِيكخع ػ٘ٚ، ًٔخ  -

 ٛٞ ح٧َٓ ك٢ ٤َٓس ٤ٓق رٖ ١ً ٣ِٕ ٝكِٔس حُؼَد ٝهٜش حُِٔي ػَٔ حُ٘ؼٔخٕ.

حُزطَ ٗو٤ٜش ١ٔٞكش طٔؼ٠ ا٠ُ طـ٤٤َ ٓؼط٤خص ٟٝؼٜخ، ٝطٌٕٞ ًَ  -

٢ٌُ ٣ؼزض  ك٤ًَش حُزطَ حَُٜحػ٤ش ٓٞؿٜش ا٠ُ طـ٤٤َ ح٧ٟٝخع، ٝؿؼِٜخ ُلخثيطٚ،

ح٥هَٕٝ ِٓح٣خٙ حُ٘و٤ٜش أٝ ٓٞء حُظ٘ظ٤ْ ح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٤ِٚ حُٔـظٔغ، 

ًٝخٕ ػ٘ظَس رٖ ٗيحى أك٠َ ٓؼخٍ ٌُُي، ٝٛٞ رٌُي ٣ؼزض إٔ حُٟٞؼ٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش 

٢ٛ ٤ٍٛ٘ش حُٔـٜٞى حُ٘و٢ٜ ٜٓٔخ ًخٕ حُ٘ظخّ ح٫ؿظٔخػ٢ ٓظؼٔلخ ، ٜٝٓٔخ ًخٗض 

«حُظَٝف طويّ ٟي ِٜٓلش حُ٘وٚ
(498)

ٝحهظظْ ٓٔٞ ٍأ٣ٚ ك٢ إ ح٤ُِٔس . »

ح٧ٓخ٤ٓش ُوٜش حُزطُٞش حُ٘ؼز٤ش  حُظ٢ طؤط٢ ك٢ ٌَٗ ٤َٓس ٗو٤ٜش ُزطَ ًؤٜٗخ 

طٜ٘غ ٖٓ ك٤خس حُزطَ ِٓلٔش ط٠ْ ًخَٓ ٓٞحهلٚ حَُٜحػ٤ش حُظ٢ ٢ٛ ك٢ أٓخٜٓخ 

ٓٞحهق ٓٔظوِش، هي ٫ طٌل٢ حُظز٣َ٣َش حُظ٢ طَى ك٢ حُوٜش، ٢ٌُ طؼزض حٍطزخ١ٜخ 

«خف رؼ٠ٜخ ٫كظٞحء ح٥هَٝطِِٜٔٔخ، أٝ حٗلظ
(481)

. 

ٝطٔظـَم ىٍحٓش ٓٔٞ ٤ُٜخًَ حُوٜش ح٠ُ٘خ٤ُش، رٔخ ٢ٛ هٜش ٓ٘خ٠ٛش 

٧ر٢ حُؼ٤ي ىٝىٝ « رل٤َس ح٣ُِظٕٞ»ح٫ٓظؼٔخٍ، ٖٓ ه٬ٍ ٓؼخٍ ٝحكي ٛٞ هٜش 

ٝ  96ٝ 92ٝ  96)حُـِحثَ( ك٢ ح٧ٌٗخٍ حُظوط٤ط٤ش حُ٘خٍكش )ًٔخ ك٢ حُٜللخص 

رَٝد ا٣خٙ، ػْ ٣ظٔغ طؤػ٤َ حُ٘وي حُـي٣ي  ( حٗط٬هخ  ٖٓ ط٤ٜ٘ق618ٝ 619ٝ  86

حُظل٫ٞص ك٢ أهخ٤ٛٚ ر٢٘ »ح١ٌُ ١ٍٞ كٌَس رَٝد ك٢ حُيٍحٓش حُؼخُؼش ٝح٧ه٤َس 

، ٖٝٓ ٓظخَٛ ٌٛح ح٫ٓظـَحم ٌٝٛح حُظؤػ٤َ حُٔظ٘خ٢ٓ ُِ٘وي حُـي٣ي ٓخ ٍٝى ك٢ «٬ٍٛ

طؼ٣َق حُظلٍٞ أٝ طؼ٣ِٞٚ ػ٠ِ أ٤ٔٛش طل٫ٞص حُٜٔخىٍ، أٝ طؼيى حَُٝح٣خص، أٝ 

أٗٞحع حُظؼ٠٣ٞخص، أٝ طز٤خٕ حُؼ٬هخص ك٢ أهخ٤ٛٚ ر٢٘ ٬ٍٛ، ٓؼَ ػ٬هخص 
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ح٫ٍطزخ١ أٝ حُظٌخَٓ أٝ حُظوخرَ، أٝ ح٤ٌِ٤ُٜش حُو٤ٜٜش ك٢ حُلًَش حُو٤ٜٜش 

 ٝحُلًَش حُـٔخػ٤ش، ٌَٝٗ حُظل٣َن ح١ًَُِٔ، ٝحُلًَش حُلَى٣ش..

، ٣وٞىٗخ طؼ٣َق حُظلٍٞ ا٠ُ ٜٓ٘ؾ رَٝد، ٝٓخ أ٤ٟق ا٤ُٚ ٖٓ طؼي٣َ ٓز٢ٔ

ٛٞ ًَ طـ٤٤َ ٣ٌٖٔ إٔ ٣يهَ ػ٠ِ أٝٛخف أٝ أٓٔخء »كخُظلٍٞ ػ٘ي ٓٔٞ 

حُ٘و٤ٜخص ك٢ أػَ أىر٢ ٣٘وَ ػٖ ٣َ١ن حَُٝح٣ش، ٝٛٞ ًٌُي ًَ طـ٤٤َ ٣يهَ 

ػ٠ِ اكيٟ حُٞظخثق ح٧ٓخ٤ٓش أٝ حُؼخ٣ٞٗش ك٢ ٓٞهق ٖٓ ٓٞحهق طِي 

«حُ٘و٤ٜخص
(486)

 . ٖٝٓ حُـ٢ِ، إٔ ٓٔٞ ُْ ٣ؼوَ ىٍحٓظٚ رخ٩كخ٫ص ا٠ُ َٓؿؼ٤خص

حُ٘وي حُـي٣ي، ٢ٛٝ طوِٞ ٖٓ حَُٔحؿغ رخ٧ٓخّ، ه٬ ٛٞحٖٓ ٫ طٞػن ؿخُزخ  ٓخ 

حػظٔي ػ٤ِٚ حُزخكغ ٝحُ٘خهي ػ٠ِ إٔ رلؼٚ ٣وِٞ، ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، ٖٓ ح٫ىػخء 

 ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ.« ٖٓ هٍٜٞ»ٝحُٔزخُـش، كٜٞ ٣ؼظَف رٔخ ٣ؼظ١َ حُيٍحٓش 

ػ٤٘ض رظطز٤ن ٜٓ٘ؾ ًخٕ رلغ ٓٔٞ ٖٓ أٝحثَ حُزلٞع حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش حُظ٢ 

رَٝد ػ٠ِ حُوٜٚ ٝحُلٌخ٣خص حُؼَر٤ش حُ٘ؼز٤ش رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٝإ ُْ ٣َ٘ ا٠ُ 

 ًُي َٛحكش، ٓٔخ ٣وَِ ٖٓ ه٤ٔظٚ حُؼ٤ِٔش.

طـِـِض أٓ٘خؽ ٖٓ حُ٘وي حُـي٣ي ح٢ٗ٬ٌُ٘ ٝحُز١ٞ٤٘ ك٢ ًظخرش ٣خ٤ٖٓ  -1-3

« خ٣ش حُ٘ؼز٤شحُٔٔخكش حُٔوظل٤ش: هَحءحص ك٢ حُلٌ»ح٤َُٜ٘ )حُؼَحم( ًٔخ ك٢ ًظخرٚ 

(، ٢ٛٝ ًظخرش طوظِق ا٠ُ كي ًز٤َ ػٖ حُ٘وي حُظو٤ِي١ حُٔخثي رظ٤ًَِٙ ػ٠ِ 6881)

ىٍحٓش حُز٘خء حُل٢٘ ُِلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش، ؿ٤َ إٔ ططز٤وٚ ٧ًؼَ ٖٓ ٜٓ٘ؾ، ٝاُلخكٚ 

ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ـ٤ش »ػ٠ِ حٓظو٬ٙ حُٔٔخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ُِلٌخ٣ش حُؼَر٤ش 

« ًٔش ٝكخِٓش َُٔحكَ ططٍٞ حُٔـظٔؼخصح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طـؼَ ٖٓ حُلٌخ٣ش ػخ

 (، هي أكوي ًظخرظٚ رؼٞ ح٫ٗٔـخّ حُٔ٘٘ٞى.61)ٙ

ٝطظْٔ ًظخرظٚ روِن حُظل٤َِ ٝرخُوِن ك٢ اٛيحٍ ح٥ٍحء حُ٘وي٣ش، كوي ٫كع، 

ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ إٔ رَٝد ٛٞ ح٧ًؼَ طؤػ٤َح ، ٫ٝ ٤ٓٔخ حٓظؼٔخٍ حُٞظخثق، ػْ ٓخ 

ي١ ك٤ٖ كَٜ ر٤ٖ حٌَُ٘ ٝح٠ُٕٔٔٞ، ٍٝأٟ ُزغ إٔ ػخى ا٠ُ ٓٞحهغ حُ٘خهي حُظو٤ِ

إٔ حُـخٗذ ح٥هَ ٖٓ ٜٓ٘ـ٤ش رَٝد ُْ ٣ظَؿْ ػ٘يٗخ ٤ًِخ ، ٤ُـ٢٘ رٚ ح٠ُٕٔٔٞ، 

ٝٓٔخ ٣وَِ ٖٓ ه٤ٔش ٗـِٚ حُ٘وي١ ٛٞ حػظَحكٚ ؿ٤َ حُٔٔٞؽ أٝ حُٔل٤ي أٗٚ ٫ ٣لخٍٝ 

«ططز٤ن أ٣خ  ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُٔظيحُٝش»
(482)

. 

حُؼَحه٤ش ٓخىس ىٍٓٚ ٖٓ أؿَ ٬ٓٓش آػَ ح٤َُٜ٘ إٔ طٌٕٞ حُلٌخ٣خص حُ٘ؼز٤ش 

حُظل٤َِ ٝحطٔخهٚ، ٌُٝ٘ٚ أ١ِن ػ٠ِ ٌٛٙ حُلٌخ٣خص كٌٔخ  هخٍؿ٤خ  ٣ـخك٢ طل٤ِِٚ 
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ح٢ُٜ٘ حَُٔى١ حُز١ٞ٤٘ ًَٝف حُٔزخُـش ٝهِش ح٧ك٬ّ، ٝطؼ٤ِِٚ ًُي ػ٠ِ ػـَ، 

ٖٝٓ حُوٜخثٚ ح٧هَٟ ُِلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش حُؼَحه٤ش أٜٗخ ه٤ِِش ح٧ك٬ّ، »ىٕٝ ر٤٘ش: 

٣ٌخى ٣ٌٕٞ ٓؼيٝٓخ  ا٫ ٓخ ٗيٍ، ٣ٝؼٞى حُٔزذ ك٢ ًُي ا٠ُ ٗلٞد حُٔو٤ِش كخُلِْ 

ٝآٍخء حُلٌخ٣خص ػ٠ِ ٢ٗء ٖٓ حُٞهخثغ حُٔزخَٗس، ٍٝرٔخ ٣ؼٞى حُٔزذ ا٠ُ إٔ 

حُلِْ ُْ ٣يهَ ر٤ض حُلٌخ٣ش ُؼيّ َٓ٘ٝػ٤ظٚ ًؤىحس ك٤٘ش ك٢ ػَف حُوخٙ حُ٘ؼز٢ 

ٟ طخًٍش حُـٔي ح١ٌُ ٣ئٖٓ إٔ ح٧ك٬ّ ٢ٛ حٗظوخٍ حَُٝف ا٠ُ ػٞحُْ أهَ

«٤ٓظخ  
(489)

. 

ػْ ٣ظخرغ ح٤َُٜ٘ ٗويٙ حُٔزخَٗ ىٕٝ إٔ ٣ٍٞى طؼ٣َلخ  ُِلٌخ٣خص حُٔيٍٝٓش، 

ٓخُؿخ  ر٤ٖ حُ٘وي حُظو٤ِي١ ٝأٓ٘خؽ ٖٓ حُ٘وي حُـي٣ي، ًؤٕ ٣ـ١َ طز٤ٔطخ  ُٔٔخٍٓش 

ؿ٣َٔخّ ك٢ ٗوي حَُٔى، ك٤٘٤َ ا٠ُ ٓٔظ٤٣ٖٞ ُِوٚ، ٓٔظٟٞ حُٔطق ٝٓٔظٟٞ 

٢ٌٔٓٞ٘ ح١ٌُ ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ حُلٌخ٣ش ؿِٔش ٝحكيس طلظ١ٞ حُؼٔن، أٝ إٔ ٣ٔظل٤ي ٖٓ ط

ػ٠ِ ر٤٘ش ٓٔطلش )ٌَٗ( ٝر٤٘ش ػ٤ٔوش )ٓلظٟٞ(، أٝ إٔ ٣ٍٞى ططز٤وخ  ُٜٔ٘ـ٤ظٚ 

ػ٬ػش ؿيحٍٝ، ٣ل٢ٌ حُـيٍٝ ح٧ٍٝ ػٞحَٓ ح٤ٜٗ٫خٍ، ٣ٝل٢ٌ حُـيٍٝ حُؼخ٢ٗ ظٍٜٞ 

ٌِٔٔش حُٔ٘وٌ ٝحُوٟٞ حُٔٔخػيس ُٚ، ٣ٝل٢ٌ حُـيٍٝ حُؼخُغ اػخىس ر٘خء ٤ًخٕ حُ

حُٜٔ٘خٍس أٝ حُٔـظٔغ حُٔيَٓ، أٝ ٣ؼَٝ حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ ىٍٓض حُلٌخ٣ش، ػْ ٫ ٣وظخٍ 

أكيٛخ، ٣ٝل٤َ حُوخٍة ا٠ُ رلغ ْٜٓ ُِيًظٍٞ َٓطخٝ، ٫ٝ ٗؼَف ٤ٗجخ  ػ٘ٚ، 

٣ٝٔظيف ٜٓ٘ؾ رَٝد، ٣ٝيٍّ حُلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش حُؼَحه٤ش ك٢ ٟٞء حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش 

 حُلي٣ؼش، ٌُٖٝ ٤ًق؟ ٝأ١ ٜٓ٘ؾ؟

٤َُٜ٘ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُلٌخ٣ش ٝحُ٘وي ح٧ىر٢ ٤ُوٍٞ إ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ٣َٝ٘ف ح

ٞ: ُٔخًح ؿ٤َ ًُي؟ ػ٠ِ أٗٚ ٣ـلَ  حُلي٣ؼش طؼخَٓ حُلٌخ٣ش ٓؼخِٓش أىر٤ش، ٝحُٔئحٍ ٛ

ػٖ ًًَ حَُٔحؿغ ٝحُٜٔخىٍ ؿخُزخ . ٣ٝؼِٖ حكظٌحء حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ ىٍحٓظٚ ػٖ أٓطٍٞس 

٤َ ر٘خث٢ ٨ُٓطٍٞس. ٣َٝ٘ف ُ٘خ حُٔي٣٘ش حُٔظلـَس، ٣ٝ٘ٚ ك٢ حُـيحٍٝ ػ٠ِ طلٜ

 هَحءس حُـيحٍٝ ًٔخ ٢ِ٣:

طزيأ ٖٓ ح٤ٔ٤ُٖ ا٠ُ ح٤ُٔخٍ، ػٔٞىح  رؼي ػٔٞى، ٝرٌَ٘  انقشاءح األونً

ػٔٞى١. ٗوَأ حُؼٔٞى ح٧ٍٝ، كخُؼٔٞى حُؼخ٢ٗ، كخُؼٔٞى حُؼخُغ. ٝطظَٜ ٌٛٙ حُوَحءس 

ظ٢ٜ رٔٔن ػ٬ػش أكؼخٍ ٍث٤ٔش ٗزٚ ٓظـخٍٝس طٌٕٞ ؿٔي ح٧ٓطٍٞس. حُلؼَ ح٧ٍٝ ٣٘

حُِٔي ٝحُـِحثَ. ٝحُلؼَ حُؼخ٢ٗ ٣٘ظ٢ٜ رظٍٜٞ حُٔ٘وٌ ٝحٓظَٔحٍ حَُٜحع، ٝحُلؼَ 

 حُؼخُغ ٣٘ظ٢ٜ رؼٞىس حُٔ٘وٌ ٝحُِٔي ا٠ُ حٌُِٔٔش، ٝػٞىس حُـِحثَ حُٔٞى ا٠ُ ٌٓخٜٗخ.

٢ٛ حُوَحءس حًَُٔزش، حُٔظيحهِش. حُؼٔٞى ح٧ٍٝ ٓظيحه٬   انقشاءح انخبَُخ،

يحه٬  رخُؼٔٞى٣ٖ. ٝطظَٜ ٌٛٙ حُوَحءس ٓخ طلض ٓطق رخُؼٔٞى حُؼخ٢ٗ، ٝحُؼخُغ ٓظ
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ح٧ٓطٍٞس أ١ حُؼٞحَٓ حُٔلًَش. أػَ حُِٕٞ ٝحُ٘و٤ٜخص ٝحُطز٤ؼش ك٢ ح٩ٜٓخّ 

رظ٣ٌٖٞ ٍإ٣ش ٗخِٓش ٨ُٓطٍٞس. ٝطل٤يٗخ ٌٛٙ حُوَحءس ك٢ طِْٔ حُلؼَ ح٢ٌُٗٞ حُ٘خَٓ 

 ح١ٌُ طٔؼ٠ ح٧ٓطٍٞس ا٠ُ طـ٤ٔيٙ.

٤ِ٤ِش، ٝطوظَد ٖٓ حُوَحءس حُؼخ٤ٗش، ٢ٛ حُوَحءس حُظل» انقشاءح انخبنخخ:

ٝٗظؼَف ػ٤ِٜخ رؤٜٗخ طٔظوِٚ آٍحء ٝأكٌخٍ ٝٓٔخٍٓخص ٝر٤٘ش حُٔـظٔغ. ٝطظَٜ 

ٌٛٙ حُوَحءس حُؼٔن ح٧ٓط١ٍٞ. ٝأ١ حُؼٞحَٓ أًؼَ طؤػ٤َح  ك٢ ٤ٛخؿش ح٧ٓطٍٞس، 

«ٝأ١ حُؼٞحَٓ أًؼَ ه٤ٔش ك٢ ػٞىس حُٟٞغ حُٔوظَ ا٠ُ طٞحُٗٚ حُٔخرن
(484)

. 

خ  ُظيٍؽ حُوَحءحص حُؼ٬ع، ٫ٝ أػظوي أٗٚ ٣ٟٞق ٤ٗجخ . ٠٣ٝغ ح٤َُٜ٘ ٓوطط

ػْ ٣ؼٔي ا٠ُ طز٢٤ٔ حُز٣ٞ٤٘ش ريٍحٓش ٓطق ح٧ٓطٍٞس ٝٓخ طلض حُٔطق ٝػٔن 

ح٧ٓطٍٞس ٝحُ٘و٤ٜخص حُؼخ٣ٞٗش ٝحَُث٤ٔش ٝحٌُٔخٕ، ٤٠٣ٝق ا٠ُ ًُي ىٍحٓش 

ء حُلٌَ ح٫ؿظٔخػ٢، حُز٘خء حُظلظ٢، حُ٘ظخّ ح٫هظٜخى١، حُلٌَ ح٫ؿظٔخػ٢، حُز٘خ

حُلٞه٢، حُِٔطش ٝحُي٣ٖ ٝحُـْ٘ ٓٔخ ٣وَؽ ػٖ ٗطخم ٜٓ٘ـ٤ظٚ، ٣ٝيهَ حُزلغ ك٢ 

ٗ٘خُ ٫ ٣ول٠. ٣ٝؼِٖ ح٤َُٜ٘ ك٢ ىٍحٓش أهَٟ ٜٓ٘ـ٤ش أهَٟ طؤهٌ ك٢ كٔزخٜٗخ 

 أٓ٘خؿخ  ر٣ٞ٤٘ش أ٠٣خ ، ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ حُوطٞحص حُظخ٤ُش:

 ط٣ُٞغ حُلٌخ٣ش ا٠ُ:

 حُٔلظظق.-أ

 ؿٔي حُلٌخ٣ش.-د

 هخطٔظٜخ. -ؿـ

 لٌخ٣ش، ٝطؼخُؾ ك٤ٚ حَُكِظخٕ، ٍكِظخ حٌُٛخد ٝح٣٩خد.ٓطق حُ

 ك٤٘ش حُلٌخ٣ش، أ١ ر٤٘ظٜخ حُيحه٤ِش.

«ٓٞهغ حُلٌخ٣ش ك٢ كٖ حُلٌخ٣ش حُؼَر٤ش
(481)

. 

ٝٓٔخ ٣ِلض حُ٘ظَ إٔ ح٤َُٜ٘ ٣ٜيف ٖٓ ىٍحٓظٚ ُِلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش حُؼَحه٤ش ك٢ 

ٍٞٝػ٘خ ػ٠ِ ػٔن ٝأٛخُش ٓ»ٟٞء حُٔ٘خٛؾ حُظوي٤ٓش )ٌٌٛح؟!( حُلي٣ؼش إٔ ٣يُي 

ٓزيأ٣ش كٖ »، ػْ ٣٘ظوَ ك٢ هظخّ طل٤ِِٚ حُز١ٞ٤٘ أٝ َٗكٚ حُوخٍؿ٢ ٤ُئًي «حُ٘ؼز٢

حُوٚ حُؼَر٢ حُوي٣ْ، كخُظٌَحٍ ك٤ٜخ ط٤ًٞي١ ٤ُْٝ َٓىح  هخٍؿ٤خ ، رَ ٛٞ ٣ٌظٔذ 

«.كخػ٤ِظٚ ٖٓ ه٬ٍ حُ٘لض )؟!( حُٔٔظَٔ ك٢ ٓو٤ِش حُٔخٓغ
(481)

. 

حُلٌخ٣خص حُوَحك٤ش »ثَ( ٍرٔخ ًخٗض ىٍحٓش ػزي حُل٤ٔي رٍٞح٣ٞ )حُـِح -1-9

( ح٠ُٝ٧ ك٢ حٗٔـخّ ٗويٛخ حُـي٣ي ٍُِٔٞٝع حَُٔى١ 6882« )ُِٔـَد حُؼَر٢
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حُ٘ؼز٢، ٓٞحءٓش ر٤ٖ ٜٗخؿ٤ش ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٝحُز٣ٞ٤٘ش ٝح٩ٗخ٤ٓش، حٗط٬هخ  ٖٓ رَٝد 

ٝٗظَحّٝ ٝطط٣َٞٛخ ُيٟ ًِٞى ر٣َٕٔٞ ٝح.ؽ. ٝؿ٣َٔخّ ٝؽ.ًٍٞط٤ْ ٝآه٣َٖ، 

٢ هظخّ ىٍحٓظٚ، ٝأٜٗخ ط٘طِن ٖٓ حُز٣ٞ٤٘ش ح٩ٗخ٤ٓش ػ٘ي ٝر٤ّٖ رٍٞح٣ٞ ٌٛٙ حُٜ٘خؿ٤ش ك

ٗظَحّٝ، ٖٝٓ ح٧رلخع حَُٔى٣ش ح٤ٌُِ٘ش ػ٘ي رَٝد، ٖٝٓ حُيٍحٓخص حُي٤ُ٫ش ػ٘ي 

ؿ٣َٔخّ، ٖٝٓ ح٧رلخع ح٧ػ٘ٞ أىر٤ش ػ٘ي ؿ٣ُٞق ًٍٞط٤ْ، ٣ٝؼَِ ٌٛٙ حُٜ٘خؿ٤ش، 

طَطز٢ ٖٓ  ٓٞهغ حُلٌخ٣ش حُوَحك٤ش ٓخ ر٤ٖ ح٧ٓطٍٞس ٝح٧ىد، ك٢ٜ»رخُ٘ظَ ا٠ُ 

ٗخك٤ش رخُلٌَ ح٤ُٔؼُٞٞؿ٢، ٧ٜٗخ ٤ِِٓش ح٧ٓطٍٞس، ٖٝٓ ٗخك٤ش أهَٟ طٔؼَ ح٢٤ُٓٞ 

حُؼوخك٢ ح١ٌُ ٓٔق رخٗظوخٍ حٌُٔٞٗخص ح٧ٓط٣ٍٞش ٖٓ حُوطخد حُؼوخثي١ ا٠ُ 

حُوطخد حُؼوخك٢ ١ً حُٞٓخث٢ حُـٔخ٤ُش ٝحُطز٤ؼش حُل٤٘ش حُٜخىف ا٠ُ ح٩ٓظخع، ا٠ُ 

«ػش ٍٝإ٣ظٜخ ٌُِٕٞؿخٗذ طٔؼ٤ِٚ ح١َُِٓ ُٔ٘طن حُـٔخ
(489)

. 

حطزغ رٍٞح٣ٞ هطٞحص ٓٞٛٞكش ُيٟ رَٝد ك٢ ىٍحٓش حُ٘ٔخًؽ حُو٤ٜٜش، 

هَِ طوط٤غ حُلٌخ٣ش ا٠ُ ٓظٞح٤ُخص، ٝطوط٤غ حُٔظٞح٤ُش ريٍٝٛخ ا٠ُ ٝظخثق، ٝىٍحٓش 

حُ٘وٞٙ، رٔخ ٣ٔٔق رخ٫ٓظوَحؽ حُظي٣ٍـ٢ ُِظَط٤ذ ح١ٌُ ط٘زؼن ػ٠ِ أٓخٓٚ 

ظخّ حُٔظٞح٤ُخص ٝحُٞظخثق حُؼ٬هخص حُٔظزخىُش ح٧ىٝحٍ حُـ٤َٟش ٝحُلخػ٤ِش، ٣ٝـٔي ٗ

ٓخ ر٤ٖ حُوخث٤ٖٔ رخُلؼَ ػٖ ٣َ١ن هطخ١ش طٔخػي، ٖٓ أٍٝ ٗظَس، ػ٠ِ ط٤َٜٔ كْٜ 

 ٓـٔٞع حُلٌخ٣ش: ح٧كيحع ٝح١٧َحف حُٔ٘خًٍش ك٤ٜخ.

٣ٝظ٠ق ٖٓ ٌٛح حُؼَٝ حٓظؼخٗش رٍٞح٣ٞ رخُظ٤َٓٔش حُوط٤ش حُزَٝر٣ٞش، 

ٌُ٘٘خ طؼخِٓ٘خ ٓؼٜخ رل٣َش. رل٤غ ٍحػ٤٘خ »ٔش: رظؼز٤َٙ ٗلٔٚ، ٓغ طط٣َٞ ٌٛٙ حُظ٤َٓ

ك٢ ط٣ُٞغ ٝكيحطٜخ ػيّ ح٫ًظلخء رَٔحػخس ٓخ ٣ظؼِن رٞؿٜش ٗظَ حُزطَ ٝكيٙ ٓؼِٔخ 

كؼَ رَٝد، رَ ٟٝؼ٘خ ك٢ حػظزخٍٗخ ٝؿٜخص حُ٘ظَ حُٔظؼِوش رخُ٘وٞٙ ح٧هَٟ 

«حُٔ٘خًٍش ك٢ حُليع
(489)

. 

ـٞح ػ٠ِ ٓ٘ٞحُٚ ُوي طولق رٍٞح٣ٞ ٖٓ طزؼخص حُظ٤ٜ٘ق حُزَٝر١ٞ، ٖٝٓ ٗٔ

طؼي٬٣ ، ٝأػط٠ ُ٘لٔٚ حُلن رٔؼَ ٌٛح حُظؼي٣َ، ىٕٝ حُٞهٞع ك٢ ٝٛيس حُظز٢٤ٔ. ًٔخ 

ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ط٤ٜ٘ق حُٞظخثق أٝ ٗظخّ حُ٘وٞٙ أٝ ى٫ُش حُلٌخ٣خص أٝ حُظل٤َِ 

ك٤َٟش ٓلخىٛخ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼط٢ أ١ هطخد ٓؼٍِٝ »حُٔوخٍٕ، حػظٔخىح  ػ٠ِ 

زق حُٔٞحؿٜش حُٜٔ٘ـ٤ش ر٤ٖ حُوطخرخص حُٔظٞكَس ٢ٛ ٓؼ٘خٙ ح٢ٌُِ، ٝرخُظخ٢ُ، طٜ

«ٝكيٛخ حُوخىٍس ػ٠ِ ٓيٗخ رـ٤ٔغ حُي٫٫ص حُظ٢ طلِٜٔخ ًَ كٌخ٣ش
(488)

. 
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ٝحهظخٍ رٞح٣ٍٞ هْٔ كٌخ٣خص هَحك٤ش رخُؼَر٤ش حُيحٍؿش/ حُؼخ٤ٓش حُـِحث٣َش، 

 ٝرخ٧ٓخ٣ُـ٤ش، ٢ٛٝ: 

حُ٘ـؼخٕ حَُٔأس حُظ٢ طِي حَُؿخٍ « كٌخ٣ش ُٝي حُٔظًَٝش»حُٔؼخٍ ح٧ٍٝ 

 )رخُؼَر٤ش حُيحٍؿش(.

)ٜٗق اٗٔخٕ(: حُطخثَ حُؼـ٤ذ « كٌخ٣ش ٤ٜٗق ػز٤ي»حُٔؼخٍ حُؼخ٢ٗ 

 ٝحَُٔأس ه٘خٛش حَُؿخٍ )رخُؼَر٤ش حُيحٍؿش(.

حُوزَ حُٔلظ١ٞ ػ٠ِ ٓٞحى ؿٌحث٤ش، ٤ًْٝ «: كٌخ٣ش ُٞٗـٚ»حُٔؼخٍ حُؼخُغ 

 حُِحى حُٔلظ١ٞ ػ٠ِ حُِلْ حُز١َ٘ )رخُؼَر٤ش حُيحٍؿش(.

حُؼ٬ٓخص حُظ٢ طليى «: كٌخ٣ش ٓلٌٝم ٝٓلَٕٝ ٓغ حُـُٞش»غ حُٔؼخٍ حَُحر

 حُٜٔخثَ )رخ٧ٓخ٣ُـ٤ش(.

 حُزطَ كخَٓ حُل٠خٍس )رخ٧ٓخ٣ُـ٤ش(.«: كٌخ٣ش حػَٔ ح٧طخٕ»حُٔؼخٍ حُوخْٓ 

ٝهي ًخٕ رٍٞح٣ٞ أ٤ٓ٘خ  ُٜٔ٘ـٚ حُٔؼيٍ، ُٝؼَ ٗظَس ك٢ طؼخِٓٚ ٓغ ٝظخثق 

ٙ ح٧ٓخٗش، اً طؤُلض حُٔظٞح٤ُش ٖٓ حُٔظٞح٤ُش حُؼخ٤ٗش ك٢ حُٔؼخٍ ح٧ٍٝ ٓٔخ ٣ئ٣ي ٌٛ

 حُٞظخثق حُظخ٤ُش، ٝحًظل٢ رًٌَ ػ٘ٞحٕ حُٞظ٤لش:

 حُٔٞهق ح٫كظظخك٢. -أ

 ط٤ٌِق رٜٔٔش. -د

 هَحٍ حُزطَ. -ؿـ

 اه٘خع. -ؽَ 

 ح٫هظزخٍ حُظؤ٢ِ٤ٛ. -ؽ

 ٛزش. -ى

 ح٫هظزخٍ حَُث٢ٔ٤. -ٛـ

 ػ٬ٓش. -ٝ

 هيػش. -ُ

 طٜي٣ي. -ف

 اٗوخً. -١

 حٍُٞٛٞ هل٤ش. -ٟ

 ء.حىػخ -١َ 

 حًظ٘خف حُزطَ ح٣ُِٔق. -َّ 

 حًظ٘خف حُزطَ حُلو٤و٢. -ّ

 حػظَحف. -ع

 حُٟٞؼ٤ش حُوظخ٤ٓش: ُٝحؽ. -ف
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٣ٝظولق رٍٞح٣ٞ أ٠٣خ  ٖٓ حَُّٓٞ ٝحُـيحٍٝ ا٠ُ كي ًز٤َ، ا٫ حُو٤َِ ح١ٌُ 

ُٔـٔٞػش ٖٓ حُلٌخ٣خص، « ٓؼ٠٘ حُٔؼ٠٘»٣ـ٢٘ حُيٍحٓش حُظل٤ِ٤ِش ك٢ رلؼٜخ ػٖ 

خد. ٣ٝل٢٠ طؤَٓ ٓؼ٠٘ حُلٌخ٣ش ك٢ حُظل٤َِ ا٠ُ ٌٛح ًٔخ ٣٘ٚ حُؼ٘ٞحٕ حُؼخ٢ٗ ٌُِظ

، ك٤وظٜي ك٢ طل٤ِِٚ، ٗلٍٞح  ٖٓ «حُِٝؿش حُٔظًَٝش ط٘ـذ ُٝيح  ٗـخػخ  »حُٔؼ٠٘: 

ح٫ٓظطَحى ٝحُل٘ٞ. ػْ ٣َر٢ رٍٞح٣ٞ هطٞحطٚ رو٢٤ ٓؼ٠٘ حُٔؼ٠٘ ك٢ حُٔآٍ 

 ح٧ه٤َ، حٓظو٬ٛخ  ُٚ ٖٓ حُيٍحٓش حُظل٤ِ٤ِش، ٫ ٖٓ ه٬ٍ ح٩ٟلخء أٝ حُلٌْ

 حُوخٍؿ٢.

ُوي أكِق ه٬٤ِ  رٍٞح٣ٞ ك٢ طـ٘ذ حُظطز٤ن ح٤ٌُٔخ٢ٌ٤ٗ ٝح٫ٍطزخ١ حُلَك٢ 

رخُطَم ٝحُٔ٘خٛؾ حُـَر٤ش، كِْ ٣َٔف ك٢ طل٤َِ ػ٘خَٛ حُلٌخ٣خص َٓى٣خ  ٝر٣ٞ٤٘خ  

ٝاٗخ٤ٓخ ، ٝإ ًخٕ حُٔطِٞد ٛٞ ػيّ ح٫ٓظـَحم ك٢ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش أ٫ٝ ، ٝط٤ٓٞغ 

ٖٓ ر٬ؿش حُ٘ٚ ك٢ ٤ٍَٓٝطٚ حُظو٤ِي٣ش ػخُؼخ ، حُظل٤َِ حُٔوخٍٕ ػخ٤ٗخ ، ٝح٫ٓظلخىس 

ٝك٢ ا١خٍ حُظ٢٘ٔ حُٔطِٞد، ٗـي إٔ رٍٞح٣ٞ حكظظق ًظخرٚ رٌِٔش ـ ٓلظخف ُؼزي حُوخَٛ 

 طيػٞ ا٠ُ طؼ٤َٔ حُزؼي ح٫ٓظؼخ١ٍ ُِ٘ٚ.«ى٫ثَ ح٩ػـخُ»حُـَؿخ٢ٗ ٖٓ 

ٓؼَ ٗـَ ػزي حُِٔي َٓطخٝ )حُـِحثَ( ك٢ حُظٔؼ٤٘٤خص حٓظٞحء طٌٕٞ  -1-1

خص حُـي٣يس ُِ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ٗوي١ ٌُٜٙ ح٫طـخٛخص، ح٫طـخٛ

ٝإ طلًَض ك٢ أٓيحثٜخ حُل٤ٔلش، حٗظوخء ك٤٘خ ، أٝ ط٣ٌٞ٘خ  ؿي٣يح  ٓوظِلخ  ك٤٘خ  آهَ. 

٣ٝٔظَػ٢ ح٫ٗظزخٙ إٔ َٓطخٝ ٣٘وي طـَرظٚ، ٣ٝوظِق ػٜ٘خ ك٢ َٓحكَ ٓخروش، ًٝ٘خ 

ـَرظٚ، ٣٘وي حُٔٞهق حُ٘وي١ حُؼَر٢ أَٗٗخ ُزؼٞ اٗظخؿٚ ٖٓ هزَ، ٝٛٞ، ك٢ ٗويٙ ط

ٖٓ ه٤٠ش حُٞػ٢ رخٍُٔٞٝع حَُٔى١ ٗلٔٚ، ػ٠ِ أٜٗخ طٜذ ك٢ أرلخع حُ٘وي 

 حُؼَر٢ ر٣ٜٞظٚ حُو٤ٓٞش.

أُق ٤ُِش ٤ُِٝش: طل٤َِ ٤ٔ٤ٓخث٢ طل٢ٌ٤ٌ ُلٌخ٣ش كٔخٍ »٣لظظق َٓطخٝ ًظخرٚ 

 ( رخُـِّ رؤٕ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش اريحع ػَر٢، ٝرظوطجش ٍأ١ ؿٔخ6889ٍ« )رـيحى

 :ٚ ا٫ إٔ حُل٠خٍس ٫ طٜيٟ، ٝإٔ ح٩ريحع ٫ ٣ـُٞ إٔ »حُي٣ٖ رٖ ح٤ُ٘ن روُٞ

٣َٔم، ٝإٔ حُلٌَ ٫ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ـٜذ، ٝإً كٖٔ حُؼ٤َٔ حُظٜي٣ن رؤٕ أُق ٤ُِش 

٤ُِٝش ًخٗض ٗظخؿخ  اٗٔخ٤ٗخ  حٗظًَض ك٤ٚ ًَ ح٧ْٓ حُوي٣ٔش، ٝط٠خكَص ػ٠ِ اريحػٚ 

خ٢ٗ ح١ٌُ ٫ ٗٔظط٤غ حُظلَ رٚ ح٤ُّٞ، ٓـظٔؼش، ك٢ٜ ػَٔس ٖٓ ػَٔحص حُظؼخٕٝ ح٩ٗٔ

ًٔخ ٣ِػْ ًُي حرٖ ح٤ُ٘ن ك٢ حُٔٞٓٞػش حُؼخ٤ُٔش. ٝحُلن أٗ٘خ ُْ َٗ أهطَ ٖٓ ٌٛح 

حَُأ١، ٫ٝ أهَف ٖٓ ٌٛح حُوٍٞ، ٫ٝ أكٔي ٖٓ ٌٛح حٌُٔٛذ، ك٤ٔخ هَأٗخ كٍٞ ٌٛح 

«ح٧ػَ
(111)

. 
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ػْ ٣ٟٞق َٓطخٝ ىٍحٓظٚ َُِٔى ٖٓ ٓزؼش ٓٔظ٣ٞخص: حَُٔى، حُليع، 

٤خص، حُل٤ِ، حُِٖٓ، هٜخثٚ ر٘خء حُوطخد، )ٓلخُٝش طو٢ٜ حُظو٤٘خص حُ٘وٜ

ح٤ُ٘ٔ٧ش حُظ٢ حٛط٘ؼٜخ حُٔخٍى ك٢ ٗٔؾ هطخد كٌخ٣ظٚ، ٝٛٞ ؿ٤َ حُز٘خء حُل٢٘ 

حُؼخّ(، حُٔؼـْ حُل٢٘ ح١ٌُ ٣طزغ هطخرٚ ك٢ حَُٔى. ٝحٓظظزغ َٓطخٝ ًُي ر٘ويٙ 

:ٟ  حُٜخٍم ُِٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ح٧هَ

٤ًٍٔش حُ٘لٔخ٤ٗش ٝحُظ٤٘٤ش )ٗٔزش ا٠ُ ٗظ٣َش ط٤ٖ كٌْ ٍٓل٘خ ك٢ أؿ٬ٍ حُٔخ»

حُؼ٬ػ٤ش( ػْ ُْ ٗوَؽ ر٢٘ء ٣ًٌَ ٖٓ حُـ٘خء. أ٣ٜخ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ٕٞ ٝحُ٘لٔخ٤ٕٗٞ 

ٝح٫ؿظٔخػ٤ٕٞ ىػٞح ح٧ىد ٨ُىرخء، ٝهٟٞٞح ك٢ ػٌِْٔ ح١ٌُ طؼَكٕٞ! ك٬ ٣لْٜ 

«ح٧ىد ا٫ أى٣ذ
(116)

ٝحٗظوي . ٝأًَٔ َٓطخٝ ٛـٔظٚ حُ٘وي٣ش ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُظٌخ٢ِٓ، 

أكوخم حُز٤٣ٞ٤ٖ٘ حَُحك٤٠ٖ ُ٪ٗٔخٕ ُ٪ٗٔخٕ ٝحُظخ٣ٍن ٝحُلو٤وش ٝحُٔـظٔغ ا٫ كو٤وش 

ًخُّٔٔٞ حُظ٢ »حُِـش حُل٤٘ش ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ٓطق هزَ ًَ ٢ٗء، كٌٜٙ حُٔ٘خٛؾ، رَأ٣ٚ 

ُْٝ ٣ِْٔ حُظَحػ٤ٕٞ « طظَٔد ك٢ أؿٔخٓ٘خ ٖٓ كؼَ حٌُِع أٝ أَٓ حُؼيٟٝ ح٤َُٟٔش

أْٜٗ رخَُؿٞع ا٠ُ حُٔ٘خٛؾ حُظَحػ٤ش حُؼظ٤وش هخىٍٕٝ ٖٓ ٜٓخّ ٗويٙ، ٖٓٔ ٣ؼظويٕٝ 

ػ٠ِ ٓٞحؿٜش ًٝم حُؼَٜ، ٝٓؼخ٣٘ش أِٛٚ، ٌُُٝي ًخٕ ٜٓ٘ؾ َٓطخٝ حٗظوخث٤خ ، ٝٛٞ 

إٔ ٗل٤ي ٖٓ حُ٘ظ٣َخص حُـَر٤ش حُوخثْ ًؼ٤َ ٜٓ٘خ ػ٠ِ حُؼِْ، ًٔخ ٗل٤ي ٖٓ رؼٞ »

، ػْ ٖٓ رؼي حُظَحػ٤خص، ٠ْٜٗٝ ٌٛٙ ٝطِي، ػْ ٗلخٍٝ ػـٖ ٌٛٙ ٓغ طِي ػـ٘خ  ٤ٌٓ٘خ  

«ًُي ٗلخٍٝ إٔ ٗظزخىٍ حُ٘ٚ رَإ٣ش ٓٔظوِش ٓٔظوز٤ِش
(112)

. 

٣لَِ كٌخ٣ش كٔخٍ رـيحى « حُؼـ٤٘ش حُ٘وي٣ش ح٤ٌُٔ٘ش»٠٠ٓ َٓطخٝ ا٠ُ ٌٛٙ 

ك٢ ا١خٍ حُٔٔظ٣ٞخص حُٔزؼش ح١ٌُ ًًَٛخ، ٝحكظَ ًَ ٓٔظٟٞ ك٬ٜ ، ػْ أٍىف ًُي 

ٙ: كَّٜ حُٞٛق، كَّٜ ح٣٩وخع، كَّٜ حُظ٘ز٤ٚ،  كَّٜ رلٜخٍّ ٜٝٗٞ

 حُظ٠خى، ٝط٬ٛخ كَّٜ ًز٤َ ُِٔؼخؿْ حُل٤٘ش ُِلٌخ٣ش، ٢ٛٝ: 

 حُٔؼـْ حُل٢٘ حُٔظؼِن رخُٔلَ ٝحُٔٔن ٝحُؼلخ٣ٍض.

 حُٔؼـْ حُل٢٘ حُٔظؼِن رخُزلَ ٬ُٓٝٓخطٚ.

 حُٔؼـْ حُل٢٘ حُٔظؼِن رخ٧ػيحى حُل٣ٌٍُِٞٞش )ػ٬ػش ـ ٓزؼش ـ ػَ٘س(.

 حُٔؼـْ حُل٢٘ حُٔظؼِن رخُزطٖ ٝحُؤٞس ٝحُؼوخد.

 ُٔؼـْ حُل٢٘ حُٔظؼِن رخُؼ١َ ٝحُـْ٘.ح

 حُٔؼـْ حُل٢٘ حُٔظؼِن رٔ٘خٛي حُؼ٣َٞ ٝحُلِٕ ٝحَُكٔش ٝح٩ٗلخم.

                                                                                                                                                               
الذؼ « المقامات»وتعد سيرة مرتاض النقدية أنموذجا  لتحوالت الناقد العربي الحديث، فبدأ ناقدا  تقميديا ، كما في كتابو  

 تناولناه بالنقد في الباب األوؿ، ثـ استخدـ المناىج الحديثة باتساع فيما بعد في مؤلفاتو كميا.
 .9و صالمصدر السابق نفس. 511
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 حُٔؼـْ حُل٢٘ حُٔظؼِن رخُٔ٘خىٓش ٝحَُ٘حد ٝحُطَد ٝح٧ْٗ.

 حُٔؼـْ حُل٢٘ حُٔظؼِن رخُؼـذ.

ٍ: حُليع ك٢ كٌخ٣ش كٔخٍ رـيحى، ٝٛٞ ٓوطغ  كَِ َٓطخٝ حُٔٔظٟٞ ح٧ٝ

(، 49 - ٣61وغ ك٢ ٓط٣َٖ، ك٢ ٛللخص ًؼ٤َس )حُٜللخص  ٓطِغ حُلٌخ٣ش ح١ٌُ

( ػ٠ِ ػـَ. ٝهي َٗٔ طل٤ِِٚ 29حٗط٬هخ  ٖٓ رَٝد ح١ٌُ أٗخٍ ا٤ُٚ ك٢ حُٜللش )

ُِليع حُـٞحٗذ حُظخ٤ُش: حُليع حُٔلظٍٞ، حُليع حُٔٔلٍٞ، حُليع حٌٌُٔٝد، 

س، حطٔخّ حُليع رخُـٔٞٝ ٝح٠ُؼق، حطٔخّ حُليع رخُزظَ، حطٔخّ حُليع رخُٔلخؿؤ

حطٔخّ حُليع رخُؼ٘ق، حُليع حُٔـٜٞ، حطٔخّ حُليع رخ٤ُِٖ ٝح٤ُٔٞػش. ٣ٝـِذ 

ػ٠ِ طل٤ِِٚ حَُ٘ف ىٕٝ ح٫ُظِحّ رِٞحُّ حُٜٔ٘ؾ ح٤ٔ٤ُٔخث٢ حُؼ٬ٓخط٢ أٝ حُٜٔ٘ؾ 

حُظل٢ٌ٤ٌ، كِْ ٣ٔظؼَٔ حُظؤ٣َٝ ا٠ُ كيّٙ ح٧ه٠ٜ ٌُِ٘ق ػٖ حُٔؼخ٢ٗ حُوٜي٣ش 

ش ا٣ـخ٫  ك٢ حَُ٘ٝف حُِـ٣ٞش، ُْٝ ُِٜ٘ٞٙ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ٓٔخ ٤ٔ٣ِ ح٤ٔ٤ُٔخث٤

٣ؤهٌ ٖٓ حُظل٤ٌ٤ٌش ا٫ رؼٞ ٓٔخطٜخ ح٧ر٢ٔ، ٓؼَ طل٣َي حُ٘ٚ ا٠ُ ٓؼخٕ ٝى٫٫ص 

أٛـَ ٖٓ ػ٘خ٣خ حُِـش ٝٓـلٜخ حُٔظَحًزش ىٕٝ حُـٞٙ ك٤ٔخ ٠ٔٔ٣ ٓخ ٍٝحء حُِـش 

 ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ.

ُوي ؿِزض حُِـش حُ٘خٍكش ػ٠ِ طل٤َِ َٓطخٝ ُِليع، ًٔخ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ 

 حطٔخّ حُليع رخُـٔٞٝ ٝح٠ُؼق.

، «ػخُْ حُ٘و٤ٜش ك٢ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»ٝر٤ّٖ َٓطخٝ ك٢ حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ٗ 

، «ػ٤ٓٞٔخص»ٝك٤ٚ ط٤ٜٔي ُِيهٍٞ ك٢ ػخُْ حُ٘و٤ٜش ك٢ حُلٌخ٣ش حُٔيٍٝٓش، ٓٔخٙ 

ك٤ٔخ ٣ؼٞى « أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»كٜٞ ٫ ٣وخٍ إٔ أػَح  َٓى٣خ  ك٢ حُؼخُْ ٣َه٠ ا٠ُ ىٍؿش 

٤ش ٝط٘ٞػٜخ، ٤ًٝل٤ش حُظؼخَٓ ٓؼٜخ، ػْ ٤ًل٤ش طؼخَٓ رؼ٠ٜخ ٓغ ا٠ُ ر٘خء حُ٘وٜ

رؼٞ، كِْ ٣ٌٖ ٣ؼـِ حُٔزيع حُ٘ؼز٢ حُؼَر٢ ـ رَأ٣ٚ ـ إٔ ٣َْٓ ٌٛٙ حُ٘و٤ٜش 

ػ٠ِ أٗلخء ػـ٤زش كوخ ، اً ًخٕ هخىٍح  ػ٠ِ حُِٔؽ ر٤ٖ حُ٘و٤ٜش حُوَحك٤ش 

ٛٞؽ  ٝحُظخ٣ٍو٤ش ٝحُٔل٣َش ك٢ إٓ ٝحكي. ٣ًٌَٝ َٓطخٝ ٖٓ ٓظخَٛ ح٩ريحع ك٢

 ػٔي ا٠ُ:« أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»حُ٘و٤ٜش، إٔ حُٔزيع حُ٘ؼز٢ ك٢ 

 ططؼ٤ْ حُ٘و٤ٜش حُٞحهؼ٤ش، أٝ حُظخ٣ٍو٤ش، رخُ٘و٤ٜش حُوَحك٤ش.

ؿؼَ حُ٘و٤ٜش حُوَحك٤ش )حُؼلخ٣ٍض ـ حُ٘وٚ حُ٘لخ٢ٓ ح١ٌُ ٣وٞى حٍُِٝم 

ـ حُلٜخٕ ح٤ٌُٔخ٢ٌ٤ٗ ح١ٌُ ٣ظَٜ ٫ٝ ٤ٔ٣َ ـ حُزلَ ح١ٌُ ٣٘ظلن..( طظظخَٛ ك٤ٔخ 

 ٜ٘خ.ر٤

طلطٖ حُٔزيع حُ٘ؼز٢، ا٠ُ رؼٞ ٓخ طلطٖ ا٤ُٚ ًظخد حَُٝح٣ش حُـي٣يس ك٢ 

ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ إٔ حُ٘و٤ٜش ٓـَى ًخثٖ ٖٓ ٍٝم. ٖٓ أؿَ ًُي ُْ 

إٔ ٢ٔٔ٣ ٗو٤ٜخطٚ ا٫ ك٢ أ١ٞحٍ ٓؼ٤٘ش، ُـخ٣ش ك٤٘ش « أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»٣٘ؤ ٓخٍى 

 ٓؼ٤٘ش.



 ـ 292ـ  

كٔخٍ رـيحى َٓحكَ  ٟٝغ َٓطخٝ ُظل٤ِِٚ ُؼخُْ حُ٘و٤ٜش ك٢ كٌخ٣ش

ٝطـ٤ِخص ٝأىٝحٍح  طٔظٞػذ كًَش حُ٘و٤ٜخص ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ: حُ٘و٤ٜخص 

رلٔذ ظٍٜٞٛخ ك٢ حُلٌخ٣ش، حُ٘و٤ٜخص رلٔذ طٞحطَ ًًَٛخ ك٢ حُلٌخ٣ش، ١زو٤ش 

)ٖٓ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش( ر٤ٖ حُظخ٣ٍو٤ش « ح٧ك٤ِِش»حُ٘و٤ٜخص ك٢ حُلٌخ٣ش، حُ٘و٤ٜش 

ٔط٤ش حُ٘و٤ٜش ك٢ ٌٛٙ حُلٌخ٣ش، حُـْ٘ ٝح٧ٓط٣ٍٞش، حُ٘و٤ٜش حُٔظلُٞش، ٗ

ٝٓٔخٍٓظٚ ُيٟ حُ٘و٤ٜش ح٧ك٤ِِش: حُؼ١َ، ِٓلوخص حُؼ١َ، حُـٍِ، حُٔـخُُش 

ٝحُٔؼخٗوش، حُ٘و٤ٜش ح٧ك٤ِِش ٝحُؼَٝس. ٬ٗٝكع ٖٓ طؼ٤ِوٚ حُوظخ٢ٓ ُِٜش حُ٘و٤ٜش 

رخُؼَٝس آؼخٕ َٓطخٝ رخَُ٘ف ك٢ ػَٟٚ حُ٘وي١ ٝك٢ حٓظ٘ظخؿخطٚ حُي٤ُ٫ش حُؼخٓش 

، ٢ٛٝ حٓظ٘ظخؿخص ٤ُٔض ٖٓ ٤ٓخم حُ٘ٚ أٝ طؤ٣ِٝٚ حُٔزخَٗ، رَ ٢ٛ طؤ٣َٝ أ٠٣خ  

 ػخّ ٠٣ل٠ ػ٠ِ ٤ٓخم حُ٘ٚ.

طو٤٘خص حَُٔى ك٢ أُق ٤ُِش »حهظَد َٓطخٝ ك٢ طل٤َِ حُٔٔظٟٞ حُؼخُغ: 

٤ُِٝش ٖٓ ٓ٘خٛؾ ٗوي َٓى٣ش ؿخُٝص ٓخ حُظِٓٚ. ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش ـ حُظل٤ٌ٤ٌش، ٓٔخ ػَف 

ٗؼ٣َش حَُٔى ح٠ُخٍرش حُـٌٍٝ ك٢ طـ٤ِخطٜخ ُيٟ رخ٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش ٝحُز٣ٞ٤٘ش ٝ

رخٍص ٝؿ٣َٔخّ ٝطٞىٍٝف، كٟٞغ ػ٤ٓٞٔخص ٛيٍٛخ رٌِٔش ط٘ؼ٢ ػ٠ِ حُ٘وي 

ٌٛٙ حُظو٤٘ش « ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ أٝ ػ٠ِ ٗوخى حُؼَر٤ش إٔ هٚ أكيْٛ

حُو٤ٜٜش رٌظخرش ٗظ٣َش ٓٔظوِش، رَ ىٍحٓش ططز٤و٤ش ُؼَٔ َٓى١ ٓخ، ٝػِح رؼٞ 

ِق حُ٘وي حُؼَر٢ ػٖ حُ٘وي حُؼخ٢ُٔ، ٢ٛٝ ٓٔؤُش ط٘وٜٜخ حُيهش، ًُي، ٍرٔخ ا٠ُ طو

ٝطلظَٔ حُ٘وخٕ، كؼٔش أػٔخٍ ٗوي٣ش ًؼ٤َس ك٢ ًظذ ػ٤٘ض رخَُٔى هزَ ٛيٍٝ ٌٛٙ 

حُيٍحٓش
(119)

. ٝأػوذ كٌٌُظٚ ح٫ٓظؼَح٤ٟش كٍٞ حَُٔى طل٤ِِٚ ُِـٞحٗذ حُظخ٤ُش: 

ح٫ٍطيحى،  ، حٛط٘خع«أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»ِٛش حَُٔى رخُٞٛق، أٌٗخٍ حَُٔى ك٢ 

ح٫كظلخظ رٔلظخف حَُٔ حَُٔى١، طيحهَ حَُٔى، حُٔيى حَُٔى١، كي٣غ ح٩ٗخٍس. ٝهي 

، ٣ِٝلع ك٢ ٌٛح حُظل٤َِ ُٝغ «حُلي٣غ حُ٘خهٚ»حٓظٜ٘ي ر٘خ١خ٢ُ ٛخٍٝص ػٖ 

َٓطخٝ رخ٧ٌٗخٍ ٝحَُّٓٞ ك٢ أًؼَ ٖٓ ٛللش، ىٕٝ ط٣ٞٔؾ ٓ٘خٓذ، رَ رؼٞ 

 ش أٝ ٓؼ٠٘ أٝ هٜي.ٌٛٙ ح٧ٌٗخٍ ٝحَُّٓٞ ٫ طٔؼق ك٢ ط٤ٟٞق ى٫ُ

حُل٤ِ ك٢ كٌخ٣ش كٔخٍ »٠٠ٓٝ َٓطخٝ ك٢ حُٔٔظٟٞ حَُحرغ ا٠ُ طل٤َِ 

ٖٓ ه٬ٍ حُـٞحٗذ حُظخ٤ُش: حُل٤ِ حُــَحك٢/ حُل٤ِ حُلو٤و٢، حُل٤ِ حُ٘ز٤ٚ « رـيحى

رخُــَحك٢/ ٢ٓٝ ر٤ٖ حُل٤ِ حَُٜحف ٝحُل٤ِ حُوَحك٢ حُوخُٚ، حُل٤ِ حُٔخث٢، 

ِ حُوَحك٢/ ؿزَ حُٔـ٘خ٤١ْ ٝحُٔي٣٘ش حُل٤ِ حُٔظلَى، حُل٤ِ حُظخثٚ، حُل٤

حُٔٔٔٞهش ٝؿزَ هخف، حُل٤ِ حُؼـ٤ذ حُـ٣َذ. ٬٣ٝكع أ٠٣خ  ُٝغ َٓطخٝ 

رخ٧ٌٗخٍ ٝحَُّٓٞ حُظ٢ طؼوَ ػ٠ِ حُ٘وي، ٫ٝ طل٤ي، ُٝؼخ  ر٤ٗ٬ٌ٘ش ط٘يٍؽ رٜؼٞرش 
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ك٢ ٜٓ٘ـٚ ح٤ٔ٤ُٔخث٢ حُظل٢ٌ٤ٌ، رَ إٔ ٌٛح حُُٞغ ؿؼِٚ ٣ظليع ػٖ ك٤ِ ٓلظٞف ٖٓ 

«أٌٓ٘ش ؿ٣َزش، ٝاكيحع هط١ٞ ػـ٤زش ك٢ ًَ ح٫طـخٛخص»ُ ٗؤٗٚ إٔ ٣لَ
(114)

. 

ّٚ َٓطخٝ حُٔٔظٟٞ حُوخْٓ ُِِٖٓ ك٢ كٌخ٣ش كٔخٍ رـيحى كؼَٝ  ٝه

ٓلخ٤ْٛ حُِٖٓ ك٢ ػ٬ػش كيٝى ٢ٛ حُظِحٖٓ ٝحُظؼخهذ ٝحُٔيس، ٤ُلَِ حُِٖٓ ٖٓ 

٤٘ٓش، حُ٘ٞحك٢ حُظخ٤ُش: ح٫ٍطيحى، ؿ٤خد حُي٫ُش ح٤ُِ٘ٓش حُلو٤و٤ش، ؿٔٞٝ حُي٫ُش حُِ

حُِٖٓ حُٔلوٞى، ٓظخَٛ ٖٓ حُي٫ُش ح٤ُِ٘ٓش ٖٓ ه٬ٍ حُ٘و٤ٜخص ٝك٤ِٛخ، أ١ٞحٍ 

هٜخثٚ »أهَٟ ُِٖٓ ٌٛٙ حُلٌخ٣ش. ػْ ػخ٣ٖ َٓطخٝ ك٢ حُٔٔظٟٞ حُٔخىّ 

، ٢ٛٝ هٜخثٚ ػُٞـض رٜٔ٘ؾ أِٓٞر٢ «حُز٘خء ك٢ ُـش حَُٔى ُلٌخ٣ش كٔخٍ رـيحى

: هٜخثٚ حُٔلَىس، ر٬ؿ٢ ٝاكٜخث٢ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ك٢ حُـٞحٗذ حُظخ٤ُش

هٜخثٚ حُوطخد، حُٞٛق، ح٣٩وخع، حُظ٘ز٤ٚ، حُظ٠خى/ حُظ٠خى حُوخثْ ػ٠ِ طوخرَ 

حَُؿَ ٝحَُٔأس ٝحُظزخ٣ٖ ح٤ُ٘ج٢ ٝحُظزخ٣ٖ حُطزو٢، ٝحهظظْ َٓطخٝ طل٤ِِٚ ك٢ 

حُٔٔظٟٞ حُٔخرغ ُِٔؼـْ حُل٢٘ ُِـش حَُٔى، ٝك٤ٚ ػخى ا٠ُ ٓلخؿـش ؿٔخٍ حُي٣ٖ رٖ 

، ِٓظلظخ   ا٠ُ ٓ٘خه٘ش ٟٓٞٞع ًظخرش «أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»ح٤ُ٘ن ٓيحكؼخ  ػٖ أٛخُش 

حُـ٤ٜ٘خ١ٍ ٤ُِخ٢ُ، ٍٝأٟ إٔ ٓؼخُـش حُٔؼـْ حُل٢٘ طئ٣ي ٓؼَ ٌٛٙ ح٧ٛخُش، ًٝ٘خ 

 أَٗٗخ ا٠ُ ٓلَىحص ٌٛح حُٔؼـْ.

ٓخٍ ٓؼ٤ي حُـخ٢ٔٗ )حُؼَحم( ك٢ ٓٔخٍ َٓطخٝ ٗلٔٚ، ٝٛٞ ح٩هزخٍ  -1-6

٢ٌ٤، ٖٝٓ ٓ٘خٛؾ أهَٟ ػْ ٣لظَم ػ٘ٚ ػ٠ِ حُ٘وي حُـي٣ي حٗظوخث٤خ  ٖٓ حُٜٔ٘ؾ حُظلٌ

ك٢ ٓٔخُؿظٚ ٧ٓ٘خؽ ٖٓ حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ ٝٗوي ٗؼ٣َش حَُٔى، ٖٝٓ حُ٘وي حُٔؼَك٢ 

حُٟٔٞٞػ٢ ك٢ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ أٝ ك٢ حُظل٤َِ حُزخ١ٍ٬ٗ، ٣ٝوظِق حُ٘خهيحٕ رؼي 

ًُي ك٢ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش، ح٧ٍٝ ك٢ ك٠٤ٚ حُِـ١ٞ ٝؿِحٍس َٗكٚ، ٤ِٓٝٚ حُو٤َِ 

٣َٝ، كظـيٝ ٜٗٞٛٚ ٣ٞ١ِش، ٝحُؼخ٢ٗ ك٢ ا٣ـخُٙ حُِـ١ٞ ٝٗق َٗكٚ، ا٠ُ حُظؤ

 ٤ِٓٝٚ حُٞحٓغ ا٠ُ حُظؤ٣َٝ، كظـيٝ ٜٗٞٛٚ ه٤َٜس. 

َ: هَحءحص ك٢ حُلٌخ٣ش »٠ٔٓ حُـخ٢ٔٗ ًظخرٚ ط٤ٔٔش ٓـخ٣ُش:  حٌُِ٘ ٝحُظؤ٣ٝ

«: حُلظٞكخص ح٤ٌُٔش»( ٝٛيٍ رٌِٔش ٓلظخك٤ش ٫رٖ ػَر٢ ٖٓ 6884« )حُؼَر٤ش

، ػْ ٣ٔظؼ٤ٖ ك٢ ط٤ٜٔيٙ ُزلؼٚ رٌِٔش ُِـَؿخ٢ٗ «لخهٜخ حُ٘طن رٜخحٌُِٔخص ًُ٘ٞ ٝاٗ»

٣٥ٍِٝ طيػْ حُوٍٞ رؤٕ ك٢ حُوَحءس ىٍٍح  ًُٝ٘ٞح ، « أَٓحٍ حُز٬ؿش»ك٢ 

٤٘٣َٝ آ٣ٍِ إٔ »كخُـَؿخ٢ٗ ٣َٟ إٔ حُزخكغ ػٖ حُٔؼخ٢ٗ ًخُـخثٚ ػ٠ِ حُيٍٍ، 

وّٞ رٚ ٛٞ حُ٘خهي ٣يػ٢ إٔ حٌُخطذ ٣ول٢ ك٢ حَُٔى ًِ٘ح ، ٝإٔ حُظؤ٣َٝ ح١ٌُ ٣

حًظ٘خف ٌٛح حٌُِ٘، كخُوَحءس ىحثٔخ  رلغ ُِؼؼٍٞ ػ٠ِ ًِ٘، ٟٝؼٚ ٗوٚ ٓـٍٜٞ 

ك٢ حُلٌخ٣ش. ٌُٖ ًُ٘ٞ حُلٌخ٣خص ًُ٘ٞ كٌخث٤ش، أػ٢٘ أٜٗخ ُٖ طظـخُٝ كيٝى 

حٌُِٔخص، ٝرخُظخ٢ُ، كبٕ ٓخ طٔ٘لٚ حُلٌخ٣خص ٖٓ ًُ٘ٞ ٌٝٓخكآص ٝؿٞحثِ ُٖ ٣ظؼيٟ 
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«ٌِ٘ ح١ٌُ طؼي رٚحُلٌخ٣خص ٗلٜٔخ، كخُلٌخ٣ش ٢ٛ ًحطٜخ حُ
(111)

. ٝرٌٜح ٣ؼ٠ي حُـخ٢ٔٗ 

ٜٓ٘ـٚ رٔٔش ٖٓ ٓٔخص حُظل٤ٌ٤ٌش: حُظؤ٣َٝ ا٠ُ ٓخ ٫ ٜٗخ٣ش، اً ٫ طٌظَٔ حُلٌخ٣ش ا٫ 

رخُظؤ٣َٝ ح١ٌُ ٣ؼط٤ٜخ ٓؼ٘خٛخ ك٢ ٤ٓخم ٓؼ٤ٖ. ػْ ٤٠٣ق ٓٔش أهَٟ ٢ٛ ه٤ٔش 

١ٌُ ح« حُٔؼ٠٘ حُوٜي١»حُوَحءس ٝىٍٝ حُوخٍة، ك٤ِْ حُظؤ٣َٝ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ٛ٘خ ٛٞ 

ٍُػٚ حُٔئُق ك٢ ٌٓخٕ ٓخ ك٢ ٗلٔٚ، ٫ٝ حُٔؼ٠٘ حُٜ٘خث٢ حٌُٔظَٔ ح١ٌُ ٤ِٓػْ 

حُوخٍة أٗٚ حُٔؼ٠٘ حُٞك٤ي، كخُٜ٘ٞٙ طظؼيى رظؼيى حُوَحءحص. ًَ هَحءس ٢ٛ ٗظ٤ـش 

طلخػَ ٓظٞحَٛ ر٤ٖ ٓوَٝء ٝهخٍة، أٝ ٗٚ ٝطؤ٣َٝ ُٚ، أٝ ًِ٘ ٝاٗلخم ٓ٘ٚ. ػْ 

 :ٚ ٣وٍٞ رٍٞ ى١ ٓخٕ، حػظٔخى ٓطِن ٛ٘خى، إً، ًٔخ »٣َٜف حُـخ٢ٔٗ رَٔؿؼ٤ظ

ُِظؤ٣َٝ ػ٠ِ حُ٘ٚ، ٝحُ٘ٚ ػ٠ِ حُظؤ٣َٝ، ًِٝٔخ طؼيىص حُوَحءحص ٝحُظؤ٬٣ٝص 

«طؼيىص حُٜ٘ٞٙ
(111)

. 

، ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ «ر٬ ٓئُل٤ٖ»كٟٞ حٌُظخد هَحءحص ك٢ ٓزغ كٌخ٣خص ػَر٤ش 

كٌخ٣خص »ٝ« كـَ ٓ٘ٔخٍ»حَُٔى ح٧ىر٢ ح٩هزخ١ٍ حُ٘ؼز٢، ٝحُلٌخ٣خص ٢ٛ: 

« ٛ٘يٝم ٟٝخف ح٤ُٖٔ»، ٝ«كٌخ٣ش كخٓذ ٣ًَْ حُي٣ٖ»ٝ، «حَٓة حُو٤ْ

ك٢ « ٝكٌخ٣ش حُلخ٤ُٖٔ»، ٝ«ٝأرٞ ك٤خٕ حُّٔٞٓٞ ٝحُٔخء»، «٬ٓٓش ٝحُوْ»ٝ

 «. كيحثن ح٧ُٛخٍ»، ٝك٢ «أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»

ٍ: حُلٌخ٣ش ح٬ُٜٗخث٤ش»ريأ حُـخ٢ٔٗ حُظؤ٣َٝ ك٢  ٌٓ٘ حُٜلَ، ك٢ٜ « كـَ ٓ٘ٔخ

كٌخ٣ش ػٖ هَٜ »، ك٤ؼ٤ي ر٘خءٛخ: «ٔخٍؿِحء ٓ٘»كٌخ٣ش ُْ ٣زن ٜٓ٘خ ٟٓٞ ٓؼَ 

أٓط١ٍٞ، ٟخػض طلخ٤ِٜٛخ ر٤٠خع ٓؼخُْ حُوَٜ )حُوُٞٗن(، كظ٠ حهظ٢ِ 

ح٧ٓط١ٍٞ رخُٞحهؼ٢، ٝحُلٌخث٢ رخُظخ٣ٍو٢، ٝٛخٍ رطِٜخ حُ٘ؼٔخٕ حُٔخثق ٣ظوخٜٓٔخ 

ٓغ رؼٞ أكلخىٙ، ٖٓٔ كِٔٞح حٓٔٚ. إٔ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗلخٍٝ ط٤َْٓ ٌٛٙ حُلٌخ٣ش، ٝٗؼ٤ي 

ُوي٣ٔش، ك٤ِٔ٘ ر٤ٖ ٓخ ٛٞ طخ٣ٍو٢، ٝٓخ ٛٞ كٌخث٢ ك٤ٜخ، ػْ ٗطِن ُٜخ رَحءطٜخ ح

«ه٤خُ٘خ ٩ػخىس طَط٤ذ ٗظخ٣خٛخ حُٔزؼؼَس
(119)

. 

ػخى حُـخ٢ٔٗ ا٠ُ ح٧هزخٍ ٝحُلٌخ٣خص ٝحُـٌحًحص حَُٔى٣ش حُظ٢ ط١َٝ هٜش 

حُٔؼَ ػ٘ي حُؼؼخُز٢ ٝٛخكذ ح٧ؿخ٢ٗ ٝؿ٤َٛٔخ، ٝطٞهق ػ٘ي طؼخٍٝ حُٜٔخىٍ 

ٌُٜٙ حُلٌخ٣ش رـ٤ش حٌُ٘ق ػٖ ٌٓزٞطٜخ، ٤ُزيأ حُظؤ٣َٝ،  ٝكْٜ ح٩هزخ٤٣ٍٖ حُويٓخء

 ِٓٔلخ  رخُٜ٘خؿ٤ش حُٔؼَك٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش حُزخ٣ٍ٬ٗش.
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ٌٌٝٛح، ػٔي حُـخ٢ٔٗ ا٠ُ ح٫كظٔخٍ/ حُظؤ٣َٝ ح٥هَ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ٔخٍ ٛي٣ن 

 :ْ َٛ حُ٘ؼٔخٕ ٛٞ حًُ٘ٔٞؽ حُٞك٤ي ُِزلغ ػٖ ح٬ُٜٗخ٣ش؟ هزَ حُ٘ؼٔخٕ »حُِٔي حُل٤ٔ

٤ٗٚ ٛٞحٗؾ »ـ َٛ ًخٕ هزِٚ كوخ ؟ ـ ٛٞ ح٩ٓزَح١ٍٞ ح٢٘٤ُٜ  ًخٕ ٛ٘خى ًٗٔٞؽ

، ح١ٌُ ر٠٘ ٍٓٞ ح٤ُٜٖ حُؼظ٤ْ، ٝأكَم حٌُظذ ؿ٤ٔؼخ . ٝك٢ ٍأ١ رٍٞهْ «ط٢

ًخٕ اكَحهٚ حٌُظذ «. كَّ حُٔٞص ٝرلغ ك٢ ا٤ًَٔ حُزوخء»كبٕ ٌٛح ح٩ٓزَح١ٍٞ 

ٙ حٍُٔٞ ٗٞػخ  ٖٓ حُظوِٚ ٖٓ حُٔخ٢ٟ، ٝطز٤َ٘ح  رزيح٣ش ؿي٣يس ُِِٖٓ، ًٝخٕ ر٘خإ

ٗٞػخ  ٖٓ ح٫كظٔخء رخ٧ري٣ش ٖٓ حُٔٞص، ٝٓؼَ حُ٘ؼٔخٕ كوي أُطْٜ ٤ٗٚ ٛٞحٗؾ ط٢ 

رخ٫ٓظزيحى ٝحُؼ٘ق، ٧ٗٚ كٌْ ػ٠ِ أٓٚ رخُ٘ل٢ ُظٜظٌٜخ. ٌُٖ ٤ٗٚ ٛٞحٗؾ ط٢ 

ٝحُ٘ؼٔخٕ حُٔخثق ٤ًِٜٔخ ٗٔوش ٌٍَٓس ٖٓ ِٓي أهيّ رلغ ػٖ ا٤ًَٔح حُل٤خس ٌُ٘ٚ ُْ 

«ح٤ٌٗيٝ، ًٔخ كوي حُ٘ؼٔخٕ ٛي٣وٚ ٓ٘ٔخٍ ٣لِق. اٗٚ ؿِـخٖٓ ح١ٌُ كوي ٛي٣وٚ
(119)

. 

٣ِْٔ حَُٔء ك٢ طؤ٣َٝ حُـخ٢ٔٗ كلَح  ٓؼَك٤خ  ك٢ ٓـخ٫ص طل٤َِ ٓظؼيىس: 

حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، حُظل٤َِ حُٔوخٍٕ ُِؼ٘خَٛ ح٩ٗخ٤ٓش، حُظل٤َِ رخ٫ٓظؼخٗش/ حُِـش 

ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝحُي٤ُ٫ش ٝحَُُٓٞ ٝحُظؼخٍٝ حُلٌخث٢ ٝحُظ٘خٙ ٓٔخ ٛٞ ٓٔخص ُِٜٔ٘ؾ 

ُظل٢ٌ٤ٌ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ، ٌٝٛح ٓخ كؼِٚ ك٢ طؤ٣ِٝٚ ُلٌخ٣خص حَٓة حُو٤ْ، ٟٝٝغ ُٜخ ح

ُوي ٢٘ٗ حُـخ٢ٔٗ حُٔو٤ِش رٔخ «. حُزلغ ػٖ أٝى٣ذ ػَر٢»ػ٘ٞحٗخ  آهَ ىح٫ : 

٣٘خٓذ طؤ٣ِٝٚ ٣ٝؼ٣َٚ، ٓؼِٔخ كؼَ ك٢ ٓؼَ ؿِحء ٓ٘ٔخٍ. ٝٝؿي إٔ ط٢٤٘٘ حُٔو٤ِش 

ل٤خطٜخ ًؼ٤َح . ٖٝٓ ٛ٘خ، ًخٕ ٗخكغ ٓغ ٗو٤ٜش ٓؼَ حَٓة حُو٤ْ، أكخ١ حُو٢ِ ر

ػَٔ حُزخكؼ٤ٖ إٔ ٣وِٜٞح ٓخ ٛٞ ٝحهؼ٢ ٓٔخ ٛٞ أٓط١ٍٞ ٝكٌخث٢. ر٤٘ٔخ هِذ 

 حُـخ٢ٔٗ ح٣٥ش، كوِٚ ٓخ ٛٞ أٓط١ٍٞ ٝكٌخث٢ ٓٔخ ٛٞ ٝحهؼ٢.

طَٞٛ حُـخ٢ٔٗ ك٢ ط٤َٓٔٚ ُِلٌخ٣خص إٔ حُٔزذ ك٢ ١َىٙ حُؼخ٢ٗ، ًٔخ ٣َٟ 

٘ز٤ذ ر٘ٔخء أر٤ٚ. اٗٚ ٣طٔق ك٢ إٔ حرٖ ٤ٍٗن، حرظيحإٙ رٌٜح حَُ٘ حُؼظ٤ْ، َٗ حُظ

٣ٔظِي ٓخ ٣ٔظِي أرٞٙ ؿ٤ٔ٘خ . ًٝٗزٚ ٫ ٣ؤط٢ ٖٓ ًٞٗٚ ٣وٍٞ حُ٘ؼَ، رَ ٖٓ ًٞٗٚ 

٣٘ظ٢ٜ ٗٔخء أر٤ٚ. ٫ٝريّ إٔ أٓٚ ٖٓ ٟٜٖٔ٘. ٬ُ٘ٝكع ٛ٘خ حْٓ حر٘ش ػٔٚ 

أ٠٣خ . كِؼَ ٌٛٙ حَُٝح٣خص « كخ١ٔش»، ٝإٔ حْٓ أٓٚ ك٢ رؼٞ حَُٝح٣خص «كخ١ٔش»

ٚ طِٝؽ أٓٚ ُؼِٜٔخ إ حٗظٜخء ُٝؿش ح٧د ٣ؼ٢٘ ٟٔ٘خ  حُِٝحؽ ط٣َي إٔ طوٍٞ اٗ

 رخ٧ّ.

حٓظؼخٕ حُـخ٢ٔٗ ٫ٗٔـخّ طؤ٣ِٝٚ رخ٣َُٝٔخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝح٩َٓحث٤ِ٤ش، 

ٝح٧ٓط٣ٍٞش رٔخ ٣ـؼَ حُظل٤َِ حَُٔى١ أًؼَ حٓظوخٓش ٝحٗٔـخٓخ ، ًًٌَ كْٜ 

حهغ. ٝهي ح٧ٛٔؼ٢ ُِ٘زٞءس حُظ٢ ط٤َ٘ ا٠ُ إٔ أٓي ٝط٤ْٔ ْٛ هظِش كـَ ك٢ حُٞ

طؼخَٓ حُـخ٢ٔٗ ٓغ كٌخ٣ش حُِـِ ٝكن ٌٛٙ حُِح٣ٝش حُظ٢ َٓػخٕ ٓخ طيػٜٔخ ك٢ 
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حُٔ٘ظٍٞ حَُٔى١. أٝى٣ذ ٓؼ٬  ٣ظلٍٞ ا٠ُ ِٓي ٣ٝظِٝؽ أٓٚ ك٢ ٓوخرَ ُِـِ أر٢ 

«كل٢ حُٔئحٍ طل٣َٞ ٫ٍطٌخد ٓلَّ ٝٓوخُلش هٞح٤ٖٗ حُطز٤ؼش»حٍُٜٞ. 
(118)

. 

ٔظ٘يحطٚ حُ٘وي٣ش ٖٓ رَٝد ا٠ُ ٫ ٣ـلَ حُـخ٢ٔٗ ر٤ٖ حُل٤ٖ ٝح٥هَ ػٖ ًًَ ٓ

ؿ٣َٔخّ ا٠ُ اٗـخُحص حُظل٤ٌ٤ٌش، ٤ٓ٫ٝٔخ حُظؤ٣َٝ ٝىٍٝ حُوخٍة ٝحُظ٘خٙ 

ٝحُٔؼخٍٟش، ؿ٤َ أٗٚ ٝٛٞ ٣ؼظٔي ػ٠ِ رؼٞ أىٝحص حُظل٤َِ حَُٔى١ ٓخ ٣ِزغ إٔ 

٣ؼيٍ ك٤ٜخ ُظٞحك٢ طؤ٣ِٝٚ حُوخٙ، كوي هِٚ ؿ٣َٔخّ ٝظخثق حُلخػ٤ِٖ ػ٘ي رَٝد، 

ُزطَ حُِحثق ك٢ ٝظ٤لش ٝحكيس ٢ٛ حُٔٔخػي ك٢ ٓوخرَ ٝحهظٍِ ٝظ٤لظ٢ حُٞؿي ٝح

:ٚ  حُوْٜ، ٣ٝ٘خٓذ ٌٛح ح٫هظِحٍ ٓوظ٤٠خص طؤ٣ِٝ

َ: اهخٓش ػوي حُوزٍٞ. كبٕ حُظل٣َْ/ ح٫ٗظٜخى: كٞ حُؼوي» «ٝاًح ًخٕ ح٧ٓ
(161)

. 

َُٝرٔخ ًخٕ حُظ٘خٙ ٓز٬٤  ُظَط٤ذ ٓ٘طن حَُٔى حُلٌخث٢، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ 

ٓزن َُٜهَ حُزطَ ح٧ٓط١ٍٞ ح٤ُٞٗخ٢ٗ إٔ ٓخص رَىحء كٌخ٣ش حَُىحء حُّٔٔٔٞ، كوي 

طخ٣ٍن ٍىحء حَٓة حُو٤ْ ًخٖٓ ك٢ طخ٣ٍن »ّٓٔٔٞ ٓٔخػَ، ٝك٢ ٌٛح ط٤١ٞي ُِي٫ُش: 

 «.ٍىحء َٛهَ

َٛ »٣ٌٝظَٔ حُظؤ٣َٝ ُيٟ حُـخ٢ٔٗ رٜ٘خؿ٤ظٚ ح٫ٗظوخث٤ش ٟٖٔ ه٤ٜٛٞظٜخ: 

خُظؤ٤ًي ٫، ٣ؼ٢٘ ٌٛح إٔ أٓطٍٞس حَٓة حُو٤ْ ُٜخ أُٜٛٞخ ك٢ أٓطٍٞس أٝى٣ذ؟ ر

٧ٕ ح٧ٓخ٤١َ ىحثٔخ  ٫ ٣ٞؿي ُٜخ أَٛ أٍٝ، رَ ط٘زؼن ٖٓ ٫ ٗؼٍٞ حُ٘ؼٞد طِوخث٤خ . 

ٝٓٞحء أكٜٔ٘خ ح٧ٓطٍٞس رٜيف ٗل٢ٔ ُظل٤َٔ ؿ٣َٔش هظَ ح٧د، أّ رٜيف حؿظٔخػ٢ 

ُظل٤َٔ ٤ٓخىس حُ٘ظخّ ح٧ر١ٞ، أّ رٜيف حهظٜخى١ ُظل٤َٔ كٔخ٣ش حُيُٝش، كبٕ 

ٛٞ إٔ ٤ُْ ربٌٓخٕ حُـ٣َٔش ح٩ك٬ص ٖٓ حُؼوخد ٠ٜٓٔٞٗخ ٝحكي ىحثٔخ ، أ٫ ٝ

«حُٔظٞهغ
(166)

. 

٠ٔٓ حُـخ٢ٔٗ ٗويٙ هَحءس، ٌُْٝ ًخٗض هَحءطٚ ػ٣َش ٝٓٔظؼش ػَٔص اٗـخُحص 

 رؼٞ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش رخطٔخم ىحه٢ِ ٟٖٔ حٗظوخث٤ش ٗخكؼش.

َٗ٘ دمحم ٍؿذ حُ٘ـخٍ )َٜٓ( أرلخػخ  ًؼ٤َس ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص  -1-9

حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ ٫ٝ ٤ٓٔخ حُ٘ؼز٢ ٓ٘ٚ، ك٢ حُي٣ٍٝخص  ٝحُؼٔخ٤٘٤ٗخص ػٖ حُظَحع

 :ٍ أرٞ ٣ُي »ٝ« حُزطَ ك٢ ح٤َُٔ ٝح٬ُٔكْ حُ٘ؼز٤ش ٬ٓٝٓلٚ حُل٤٘ش»حُؼَر٤ش أٓؼخ

٬ٓكظخص كٍٞ أىد ح٬ُٔكْ »ٝ« ح٢ُ٬ُٜ: ىٍحٓش ٗوي٣ش ك٢ ح٩ريحع حُ٘ؼز٢

« ؼَر٤شحُو٤ْ ٝحُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي ك٢ ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش حُ»ٝ« ٓٞص حُزطَ»ٝ« حُؼَر٤ش
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هَحءس ك٢ ٤َٓس »ٝ« حَُٔأس ك٢ ح٬ُٔكْ حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش»ٝ« ٤َٓس ك٤َُٝ ٗخٙ»ٝ

، ا٫ إٔ ٗـِٚ حَُث٤ْ ٝحُٔزظٌَ، أػ٢٘ حُٔـِي ح٧ٍٝ ٖٓ ًظخرٚ «كِٔس حُؼَد

(، 6881« )حُظَحع حُو٢ٜٜ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢: ٓوخٍرخص ٤ٓٞٓٞ ـ َٓى٣ش»

 طؤهَ ٛيٍٝٙ ا٠ُ ٓ٘ظٜق حُظٔؼ٤٘٤خص. 

ٖ ٓؼَكظٚ حُؼ٤ٔوش رخُـٜٞى حُٔظٞحِٛش ُِزلغ ػٖ حُظَحع ٝػ٠ِ حَُؿْ ٓ

حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ ٝػ٤ِٔخص ٝػ٤ٚ ٝٗويٙ، كبٗٚ ٢٠ٔ٣ ك٢ ٗـِٚ، ًٝؤٗٚ ٣زيأ ٖٓ 

حُٜلَ، كظ٠ أٗٚ ٠ٔٓ ٓويٓخطٚ حُط٣ِٞش َُٔ٘ٝػٚ ٓيه٬  طؤ٤ٓٔخ  
(162)

، كٟٞ 

ى طؤ٤ٓٔخ  أ٫ٝ  ك٢ حُٟٔٞٞع ٝحُٜٔ٘ؾ، ٝطؤ٤ٓٔخ  ػخ٤ٗخ  ك٢ حَُٔى حُ٘لخ٢ٛ ٝحَُٔ

ح٢ُٜ٘، ٝطؤ٤ٓٔخ  ػخُؼخ  ك٢ ح٧ٓطٍٞس أّ حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼز٤ش. ٝػيّ ٓلخُٝظٚ أ٠ُٝ، ٓؼَ 

ٓلخُٝش ػزي هللا ارَح٤ْٛ رظؼز٤َٙ، ٓٔظِٜٔخ  ٗظ٣َش حَُٔى حُز٘خث٤ش، ٓظَىىح  ك٢ حُوٍٞ، 

ح١ٌُ ُْ ٣ؼَف »، «حُوٜش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ»ٝٛٞ ٓلن، إ حُؼِْ ح٤ُُٞي 

٢ ك٢ ٓؼظْ ؿخٓؼخط٘خ حُؼَر٤ش، ٍرٔخ أٗٚ ُْ ٣ظؤْٓ رؼي، ٣َ١وٚ ا٠ُ حُيٍّ ح٧ًخى٣ٔ

ٗظ٣َخ  ٜٝٓ٘ـ٤خ ، طؤ٤ٓٔخ  ػ٤ِٔخ  هٞحٓٚ حُـٔغ ٝحُظ٤ٜ٘ق، ٝحُٞٛق ٝحُظل٤َِ، 

«ٝحُٞػ٢ حُ٘وي١ ٝحُظَحًْ حُٔؼَك٢
(169)

. 

ريأ حُ٘ـخٍ طؤ٤ٓٔٚ ك٢ حُٟٔٞٞع ٝحُٜٔ٘ؾ ٖٓ هٞحػي ٓؼَك٤ش: ك٢ حُزيء ًخٕ 

حُ٘لخ٢ٛ، ًَ ٢ٗء ك٢ٌ « ح٬ُٗٚ»ٓش طزيأ ٖٓ ىٍح« حُ٘ٚ»حُل٢ٌ، ىٍحٓش 

ٝحُل٢ٌ ك٢ ًَ ٌٓخٕ، ٝحٓظؼخٕ رزؼٞ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش رـ٤ش حًظ٘خف 

ح٧ر٤٘ش حُيحه٤ِش ٧ٗٔخ١ حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ١ٝز٤ؼش حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش، ًٝخٕ كٌٍح  

حُٜٔ٘ـ٢ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ « حُظـ٣َذ»ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، ه٤٘ش حُٞهٞع ك٢ ىحثَس 

ش حُؼَر٤ش ا٠ُ ٓؼخ٤٣َ هخٍؿ٤ش ٓٔظٔيس ٖٓ ٍٓٞٝع َٓى١ ٣و٠غ ٌٛٙ حَُٔى٣

أؿ٘ز٢، ٌُُٝي ٣ؼظَف حُ٘ـخٍ ري٣ٖ حُٔخرو٤ٖ
(164)

. 

حٓظلخى حُ٘ـخٍ ٜٓ٘ـ٤خ  ٖٓ ٓؼط٤خص ػِْ حَُٔى٣خص ر٘ظ٣َخطٚ حُلي٣ؼش، ٝهخٛش 

ك٢ ط٤خ٣ٍٚ حَُث٤٤ٔ٤ٖ حُٔؼَٝك٤ٖ، ٝٛٔخ: حَُٔى٣ش حُِٔخ٤ٗش حُظ٢ طؼ٠٘ ريٍحٓش 

حُز٘خث٢، ٝحُؼ٬ثن حُظ٢ طَر٢ حَُح١ٝ رخُٔظٖ ٝحُٔز٠٘  حُوطخد حَُٔى١ ك٢ ٓٔظٞحٙ

حُلٌخث٤٤ٖ، ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ٌٛٙ حُيٍحٓش هي ٟٝؼض ك٢ ح٫ػظزخٍ آٍحء ٫ٍٕٝ رخٍص 
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ٝىٍحٓخص طٞىٍٝٝف ٝؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض، أٓخ حُظ٤خٍ ح٥هَ كٜٞ حَُٔى٣ش ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤ش 

ري٫٫طٚ  أٝ ح٤١ٞ٤ٔ٤ُٔو٤ش ح١ٌُ ٣ؼ٠٘ رَٔى٣ش حُوطخد حُو٢ٜٜ ٖٓ ه٬ٍ ػ٘خ٣ظٚ

ٝحٌُ٘ق ػٖ حُز٠٘ حُؼ٤ٔوش حُظ٢ طظلٌْ ك٤ٚ ٖٓ أؿَ طوي٣ْ هٞحػي ٝظخثل٤ش َُِٔى. 

ٝأٟٝق حُ٘ـخٍ أٗٚ ٣٘لخُ ا٠ُ ٍٝحى ٌٛح حُظ٤خٍ، ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ ك٬ى٤ٔ٣َ رَٝد 

ًِٝٞى ر٣َٕٔٞ ٝؽ. ؿ٣َٔخّ، ٝأٗٚ حٗلخُ أ٠٣خ  ا٠ُ ٓؼط٤خص حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ 

١ ٣َطٌِ ػ٠ِ ٝؿٞى ػ٬هش أٓخ٤ٓش ر٤ٖ حُظ٢٘٣ٌٞ ًٔخ أٓٔٚ ٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ حٌُ

حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٩ريحع ح٧ىر٢، ٝحٌُ٘ق ػٖ ر٤٘ش ح٧ٗٔخ١ أٝ ح٧ٗٞحع حَُٔى٣ش 

حُيحُش حرظـخء ىٓؾ ٌٛٙ حُز٤٘ش ك٢ ر٤٘ش أٝٓغ، ٣ٌَ٘ حٍُٔٞٝع حُو٢ٜٜ ـ رؤٗٔخ١ٚ 

حُٔظؼيىس ـ أكي حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طٌٜٞٗخ، ٝرٌٜح أٛزلض حُز٠٘ حَُٔى٣ش حُٜـَٟ 

 «.حُٞحهغ/ حُظخ٣ٍن»ؿِءح  ٖٓ ر٤٘ش ًزَٟ ٢ٛ «  ٢ٔ٘ حُ٘ٚحُ»

٣ٌٝخى حَُٔء إٔ ٣ؤهٌٙ حُؼـذ ٖٓ حٗظوخث٤ش حُ٘ـخٍ ح١ٌُ ٣ئُق ٜٓ٘ـٚ حُ٘وي١ 

ك٢ حُ٘ظَ ا٠ُ حٍُٔٞٝع حُلٌخث٢ رٞٛلٚ ىح٫  اٗخ٣ٍخ ، كوي طؼيىص ٓ٘خٛؾ ىٍحٓظٚ 

٠ طز٤٤ٖ ٝٗظ٣َخطٜخ، كز٤٘ٔخ ٣ٜيف حُظل٤َِ ح٫ؿظٔخػ٢ ػ٘ي ًُٞخٕ ٝؿُٞيٓخٕ اُ

ططخرن حُز٤٘ش ح٧ىر٤ش ٝحُز٤٘ش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُُٔٞيس ُٜخ، طٌٛذ ٓيٍٓش حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ 

رٔوظِق ٓيحٍٜٓخ حُل٣َٝي٣ش ٝح٤ُٞٗـ٤ش ٝح٬ًُخ٤ٗش حػظٔخىح  ػ٠ِ ٗظ٣َش ح٬ُٗؼٍٞ 

 «.حُـٔؼ٢»ا٠ُ حػظزخٍ حُز٤٘ش ح٧ىر٤ش هطخرخ  ٓو٘ؼخ  ٬ُٗؼٍٞ 

وخطٜخ حُل٣ٌٍُِٞٞش، ٓؼِٔخ حٓظؼخٕ ٝحٓظؼخٕ أ٠٣خ  رخُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ك٢ ططز٤

حُ٘ـخٍ، رخػظَحكٚ، رخُ٘ظ٣َخص حُل٣ٌٍُِٞٞش حُٔؼخَٛس، ٝهخٛش حُ٘ظ٣َش حُٞظ٤ل٤ش، 

ٝحُ٘ظ٣َش ح٤ُٔخه٤ش، ٝحُظيحهَ حُؼوخك٢، ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش، ٝحُٜٔ٘ؾ حُــَحك٢ 

حُظخ٣ٍو٢، ٝٗظ٣َش اػخىس ح٩ٗظخؽ، ٝرخُٔ٘خٛؾ حُ٘ؼز٤ش حُٔوخٍٗش، ٝٓ٘خٛؾ حُظ٤ٜ٘ق 

١ ُِلٌٍُِٞٞ، ٝحُ٘ظ٣َش حُ٘لخ٤ٛش، ٝٗظ٣َش ح٧ىحء ك٢ ؿخٗزٜخ ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٢ أٝ حُز٤٘ٞ

 ح٤١ٞ٤ٔ٤ُٔو٢. 

ٝأٟخف حُ٘ـخٍ أٗٚ حٓظؼخٕ ًٌُي ك٢ ؿخٗذ حُيٍحٓش ح٤ُٓٞٔٞ َٓى١ 

رٔؼط٤خص ػِْ ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حُلٌٍُِٞٞ، ٝٓؼط٤خص ػِْ ح٫ؿظٔخع ح٧ىر٢ أٝ 

٘ـخٍ ك٢ حُـخٗذ ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حٌَُ٘، ٝهخٛش ػ٘ي د. ٣ُٔخ. ُْٝ ٣ظـخَٛ حُ

حُٟٞؼ٢ ٓؼط٤خص حُؼِّٞ ح٧ػ٘ٞؿَحك٤ش ٝح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤ش، هخٛش ر٣ٞ٤٘ش ٗظَحّٝ، 

، رَ ٓٔلض حُيٍحٓش ُ٘لٜٔخ، رظؼز٤َ حُ٘ـخٍ، إٔ «ح٤ُٔظُٞٞؿ٢»ٝحُٜٔ٘ؾ حُِـ١ٞ 

طوّٞ رَ٘ف ٝط٘ظ٤ْ حُظ٬كْ ك٢ ٓوظِق أٗٞحع حُٔ٘طٞهخص، ٖٓ أؿَ ١َف حُؼ٬هش 

ر٣ٞط٤و٤ش »٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٝحُظخ٣ٍو٢، رلؼخ  ػٖ ٝح٤ُٔخم ح٧« حُٞٛق»ر٤ٖ حٌَُ٘ 

أٝ ٗؼ٣َش ح٧ٗٔخم ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش حُظ٢ ظَ حُوطخد حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ « أٗٔخم حُو٤ْ

٣ؼَٔ ػ٠ِ َٜٛٛخ، ٝاػخىس اٗظخؿٜخ، أٝ ط٤ٜ٘ؼٜخ ػ٠ِ َٓ « ح٢َُٔٓ ٝحُ٘ؼز٢»

حُؼٍٜٞ ك٢ رٞطوش حُوٚ، ًُي حُوطخد حُٔظـٌٍ ك٢ حُو٤خٍ حُـٔؼ٢ ٝحُظَحع 

 ٣ٍن حُؼَر٢.ح٧ىر٢ ٝحُظخ
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٫ٝٗي إٔ ٜٓ٘ؾ حُ٘ـخٍ ك٢ ٓ٘ظ٠ٜ ح٫ٗظوخث٤ش ٝحُظ٤ُٞل٤ش، ٣ٝؼـذ حُٔؼ٢٘ 

٤ًق ٣ظؤط٠ ُٔؼَ ٌٛٙ ح٫ٗظوخث٤ش ٝحُظ٤ُٞل٤ش إٔ ط٘ـِ أٛيحكٜخ، ٝإٔ طل٢ّ ٓخ ٝػيص رٚ. 

ٍ: إ حُيٍحٓش، ًٔخ َٟٓ٘، كووض حٌُؼ٤َ ك٢ ٤ٓيحٜٗخ، ىٕٝ طٌٕٞ  ٝأرخىٍ ا٠ُ حُوٞ

ٔ٘خٛؾ ك٢ ِٓش ٝحكيس، أ١ إٔ حُ٘ـخٍ ُْ ٣ُِّٞق رٞطوش ٜٓ٘ـٜخ ح١ٌُ ٣ـٔغ ؿخُز٤ش حُ

ٜٓ٘ـ٤ش، ٤ٓٞٓٞ ـ َٓى٣ش، كـِذ ػ٠ِ ٜٓ٘ـٚ ػ٘خَٛ ٖٓ ٌٛٙ حُظ٤ُٞلش، أٝ ٖٓ ٌٛٙ 

 ح٫ٗظوخث٤ش.

ٟٝغ حُ٘ـخٍ ىٍحٓظٚ ك٢ ؿِأ٣ٖ، حٗلَى حُـِء ح٧ٍٝ )حُٔـِي ح٧ٍٝ، ُْٝ 

ع حُؼَر٢، ٣ظَٜ حُٔـِي حُؼخ٢ٗ رؼي( ريٍحٓش رؼٞ ح٧ٗٔخ١ حَُٔى٣ش ك٢ حُظَح

 :ٍ ٝط٠ٖٔ ٓيه٬  ٝٛل٤خ ، أَٗٗخ ا٤ُٚ، ٝهٔٔش أهٔخّ أهَٟ ػخُؾ ك٢ حُؤْ ح٧ٝ

كٌخ٣خص حُل٤ٞحٕ حُ٘خٍكش ٝح٣َُِٓش، ِٝٓلٔش حُل٤ٞحٕ، ٍٝٝح٣ش حُل٤ٞحٕ حُؼَر٤ش، 

ٝٝظخثق هٜٚ حُل٤ٞحٕ، ٝك٢ حُؤْ حُؼخ٢ٗ ح٤َُٔ ٝح٬ُٔكْ حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش ك٢ 

حُو٤ٓٞش حُظ٢ طؼخُـٜخ ٝك٢ ٌِٜٗخ، أٝ ر٤٘ظٜخ ػخُٜٔخ ٝك٢ حُو٠خ٣خ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ

حٍُٔٞكُٞٞؿ٤ش ٝحُي٤ُ٫ش، ٝك٢ حُؤْ حُؼخُغ حُوٜٚ حُي٢٘٣ ح٢ٓ٬ٓ٩، ٝحُوٜٚ 

، ٝك٢ حُؤْ حَُحرغ حُوٜٚ حُؼخ١ل٢، «ح٤ُٝ٧خث٢»ح٧ٗز٤خث٢، ٝحُوٜٚ حُٜٞك٢ 

ٝك٢ حُؤْ حُوخْٓ حُوٜٚ حُلٌخ٢ٛ ًخَُٓخثَ حُو٤ٜٜش حُٔخهَس ٝحُ٘ٞحىٍ 

حًُ٘ٔٞؽ حُـل١ٞ، ػْ أُلن ٓـِيٙ ح٧ٍٝ ر٬ٔكن، ٢ٛ ٜٗٞٙ ه٤ٜٜش حَُٔكش ٝ

ٖٓ حُظَحع حُؼَر٢ رٔؼخرش ٗٔخًؽ ٨ُهٔخّ حُٔيٍٝٓش، ُٝؼَ حُٔـِي ح٧ٍٝ أٟوْ 

( ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ، ػيح ِِٓٓش َٓهٔش 842ًظخد ك٢ رخرٚ، اً ٣وغ ك٢ )

 رلَٝف أٝ ٓظًَٝش ىٕٝ طَه٤ْ أٝ ىٕٝ كَٝف.

ٍٓٚ حُؼ٢ِٔ ٌَُ ٢ٔٗ ه٢ٜٜ، ك٢ ًَ رخد ٖٓ أرٞحد ٝهي حطزغ حُ٘ـخٍ ك٢ ى

ٖ: أكيٛٔخ طخ٣ٍو٢ طؼخهز٢، ٝح٥هَ ٝٛل٢ طِح٢٘ٓ ك٢ حُٔٔخٍ  حُيٍحٓش، ٓٔخ٣ٍ

ح٧ٍٝ، ٝحٜٗزض ػ٘خ٣ش حُيٍحٓش ػ٠ِ حُـخٗذ حُظخ٣ٍو٢ ٢ُِٔ٘ حُو٢ٜٜ، ٗ٘ؤطٚ 

ٝططٍٞٙ ٝحُىٛخٍٙ، ٝطؼَكٚ طَحػ٤خ  ٝأىر٤خ ، ٝطلي٣ي أٌٗخُٚ حَُٔى٣ش، حَُث٤ٔش 

َػ٤ش، ٝٓ٘خرؼٚ ٜٝٓخىٍٙ ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ ٝأُٛٞٚ ح٤ُٜ٘ش، ٝك٢ حُٔٔخٍ ٝحُل

حُؼخ٢ٗ حٜٗزض ػ٘خ٣ش حُيٍحٓش ػ٠ِ حُـخٗذ حُز١ٞ٤٘ ٢ُِٔ٘ حُو٢ٜٜ ٌٝٓٞٗخطٚ 

 حَُٔى٣ش، حٍُٔٞكُٞٞؿ٤ش ٝحُظ٤ًَز٤ش ٝحُي٤ُ٫ش ٝحُظيح٤ُٝش.

ٝػٔش ٗوخ١ ك٢ طؤ٤ْٓ حُ٘ـخٍ ٫ري ٖٓ حُٞهٞف ػ٘يٛخ ٓؼَ طل٣َوٚ ر٤ٖ 

حُ٘ؼز٢ حُ٘لخ٢ٛ ٝحُوٜٚ ح٢َُٔٓ حٌُظخر٢، ٣ٝٔظظزغ ًُي ح٫هظ٬ف ك٢ حُوٜٚ 

آ٤ُخص حُل٢ٌ حُ٘لخ٢ٛ ٝحُل٢ٌ حٌُظخر٢، ط٤ًٞيٙ ػ٠ِ حُٔؼخهلش حُٔؼٌٞٓش، حٓظ٘خىح  

ا٠ُ ٜٗخىحص ٝحػظَحكخص ًزخٍ حُ٘وخى ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ حُوخث٤ِٖ رؤٛخُش حَُٔى حُؼَر٢، 

ُـَر٢، ٌُٖٝ حُظو٤ِي حَُٔى١ طؤػَص حُوٜش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش رخُظو٤ِي حَُٔى١ ح

حُـَر٢ طؤػَ هزَ ًُي رخُوٜش حُؼَر٤ش، ٝٓؼَ حُظ٤ًٞي ػ٠ِ إٔ حُظَحع حُؼَر٢ 

 ظخَٛس كٌخث٤ش.
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ىٍّ حُ٘ـخٍ ك٢ طؤ٤ٓٔٚ حُؼخ٢ٗ حَُٔى حُ٘لخ٢ٛ ٝحَُٔى ح٢ُٜ٘، ٝطَٞٛ 

ا٠ُ ٓٔخص ٝهٜخثٚ كخٍهش، ٝهي ٍٖٛ ًُي رو٘خس حُظ٤َٛٞ، ٝٗظخّ ح٫طٜخٍ 

٣خص ٝاريحػ٤ش ًَ ٍٝح٣ش رٞٛلٜخ ػ٬ٔ  اريحػ٤خ  ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ، حُ٘لخ٢ٛ ٝطؼيى حَُٝح

ٝػزخص حٌَُ٘ أٝ حُوخُذ اً ٣ٞٛق حُوٜٚ حُ٘ؼز٢ رؤٗٚ ٓؤػٍٞ طو٤ِي١ ًٝ ِٗػش 

ٓلخكظش ٖٓ ك٤غ حُز٠٘ ٝحُي٫٫ص، ٝه٠ٞع حُوٜٚ حُ٘ؼز٢ ُز٤٘ش ٍٓٞٝػش ٫ 

ي، ٝطِٞٓٚ ٝحػ٤ش، ٣ٔخٍٜٓخ حُوخٙ حُ٘ؼز٢، أٝ ٣زيع ػ٠ِ ؿَحٍٛخ رخُٔلخًخس ٝحُظو٤ِ

حُِـش حُٔل٤ٌش ك٢ طٞحِٛٚ، ٢ٛٝ ُـش ٫ طظٜق رخُي٣ٔٞٓش، ٌُٖٝ ُٜخ ك٠ٍٞح  

ؿٔؼ٤خ  ١خؿ٤خ  ٗخر٠خ  رخُل٤خس، ٝػٌْ حَُح١ٝ ك٢ حُوٜٚ حُ٘ؼز٢ َُإ٣ش ؿٔؼ٤ش 

طـخٙ حُؼخُْ، أ١ ٍإ٣ش حُـٔخػش حُ٘ؼز٤ش ُ٘لٜٔخ ٦ُٝه٣َٖ، ٝٓٞهلٜخ ٖٓ حُل٤خس 

حُوخٙ أٝ حَُح١ٝ ا٠ُ حُز٤٘ش حُلٌخث٤ش/  ٝح٧ك٤خء ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ؿٔؼ٢، ٝطٞؿٚ حٛظٔخّ

حُلؼَ حُو٢ٜٜ ك٤ٖ ٣يكغ ٓٔظٔؼ٤ٚ كٍٞح  ا٠ُ ك٤غ ٣ٌٕٞ حُليع، ٝه٤خّ ػخُْ 

حُلٌَ حُ٘لخ٢ٛ ػ٠ِ ح٤ُٜؾ، ٝحُلَٙ ػ٠ِ ىٍٝ ُِـٍٜٔٞ حُٔوخ١ذ أٝ حُٔظِو٢، 

ًٝٞٗٚ ؿٔؼ٢ حُظؤ٤ُق، ًٝٞٗٚ ٤ٌِٓش ػخٓش ٨ُٓش ُِٝ٘ؼذ رـ٤ٔغ كجخطٚ ١ٝزوخطٚ 

ـؼَ ٖٓ كن أ١ كَى إٔ ٣ؼ٤ي اٗظخؿٚ ٜٗخ  ؿي٣يح ، ٝػَحء أٗٔخ١ٚ أٝ ٝأػَحهٚ ٓٔخ ٣

١َُٙ ٝطٞظ٤لٜخ ٧ٗٔخ١ ١َُٝ ػخ٤ُٔش )ٗظ٣َش حٗظوخٍ حُؼ٘خَٛ أٝ حُلٞحكِ 

ٍٝكِظٜخ ر٤ٖ ػوخكخص حُ٘ؼٞد(، ًٝٞٗٚ ٗزغ اُٜخّ ٝحٓظِٜخّ ٧ىرخء حُوخٛش، رٌَ٘ 

ٗٔخًؽ اٗٔخ٤ٗش ٓزخَٗ أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ، ٖٓ ك٤غ ٛٞ ٓظٕٞ كٌخث٤ش ٝأٗٔخ١ ر٣َ٘ش ٝ

ٝأه٘ؼش ٝح٤ُـ٣ٍٞخص، ٍٝٛٞ، ٝأه٤ِش ٍُٝٓٞ ٝأ١َ ه٤ٜٜش ٤ٛٝخؿخص ىٍح٤ٓش.. 

حُن، ِٝٗػظٚ حُؼخ٤ُٔش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٓل٤ِظٚ، ٝط٤ِٔٙ رخَُٜحكش ك٢ حُوٍٞ 

ٝحُٜيم ك٢ اريحء حَُأ١  ٝحُـَأس ك٢ حُ٘وي ٝحُٟٞٞف ك٢ حُظؼز٤َ، ٝه٤ٜٛٞش 

 ٢ حَُٔى١ ٝٗٔط٤ش حُ٘و٤ٜخص.ط٤ًَزٚ ٓؼَ حُلزٌش حُٔظوطؼش ٝحٓظَٔح٣ٍش حُو

١َٝف حُ٘ـخٍ ك٢ طؤ٤ٓٔٚ حُؼخُغ ٓئح٫ : ح٧ٓطٍٞس أّ حُلٕ٘ٞ حَُٔى٣ش، ٖٓ 

ٓ٘طِن كـْ طؤػ٤َ ح٧ٓطٍٞس حٌُز٤َ ك٢ حُٔؤػٍٞ حُو٢ٜٜ حُؼَر٢، ر٘و٤ٚ حُ٘ؼز٢ 

ٝح٢َُٔٓ، حُ٘لخ٢ٛ ٝحٌُظخر٢، كؼَف ح٧ٓطٍٞس ٓلٜٞٓخ  ٝطَحػخ  ٖٓ ٓ٘ظٍٞ 

ك٤ٔخ ٣وٚ ح٧ٓخ٤١َ ح٤ٌُٗٞش ٝحُطو٤ٓٞش ه٢ٜٜ، ٝػَٝ ٗظ٣َخص ٗ٘ؤطٜخ 

ٝحُظؼ٤ِ٤ِش ٝحُل٠خ٣ٍش، ٜٝٓطِق ح٧ٓخ٤١َ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٝر٤ٖ حُلٞحٍم ر٤ٖ 

 Legendٝه٤خّ حُـخٗذ حُو٢ٜٜ ك٤ٚ ػ٠ِ حُو٤خٍ حُٔلٞ، ٝ Mythsٜٓطِل٢ 

٣ٝوٜي رٚ هٜش حٓظِؽ ك٤ٜخ حُٞحهغ رخُلِْ، ٝحُظخ٣ٍن رخ٬ُطخ٣ٍن )طَؿٔش أكٔي ًٔخٍ 

 ٓط٣ٍٞو٤ش(. ٌٌٝٛح.٢ًُ رخ٧

ًخٕ ًَ ك٢ٌ ٣زيأ رخ٧ٓخ٤١َ. ٍرٔخ ًخٗض ىٍحٓش حُ٘ـخٍ ح٧ًؼَ حٓظوٜخء 

ٝطيه٤وخ  ُِظَحع حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ ٓٔخ ٣ـؼَ ٜٓ٘خ حَُٔؿغ ح٧َٗٔ ك٢ رخرٜخ. ؿ٤َ 

أٜٗخ ٗخءص ػٖ كَ ٜٓ٘ـٜخ حُٞحٓغ ح١ٌُ ٣ُٞق ر٤ٖ ٓ٘خٛؾ ٓظؼيىس ٫ ٓز٤َ ا٠ُ 

٢ ػ٠ِ ح٩ٟخءس ك٢ ٓطخُغ ح٧هٔخّ، ٝؿِذ حُظٞك٤ن ر٤ٜ٘خ، كـِذ حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل
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حُظل٤َِ ح٤ُٓٞٔٞ ـ َٓى١ ػ٠ِ رو٤ش حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ح٧هَٟ ك٢ حُـخٗذ حُز١ٞ٤٘ 

 ٢ُِٔ٘ حُو٢ٜٜ ٌٝٓٞٗخطٚ حَُٔى٣ش.

أٟٝق حُ٘ـخٍ ك٢ حُؤْ ح٧ٍٝ كـْ كٌخ٣خص حُل٤ٞحٕ ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ 

، ٝكٌخ٣ش حُل٤ٞحٕ ح٣َُِٓش ١ٝز٤ؼظٜخ ٝأٗٞحػٜخ: كٌخ٣ش حُل٤ٞحٕ حُ٘خٍكش )حُظؼ٤ِ٤ِش(

)حُظؼ٤ٔ٤ِش(، ِٝٓلٔش حُل٤ٞحٕ )حُ٘ؼ٣َش(، ٍٝٝح٣ش حُل٤ٞحٕ )حُ٘ؼ٣َش(، ٝأًي إٔ 

٤ًِِش »ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ هي حٗلَى رخُ٘ٞع حَُحرغ. ٝٗخهٖ أًٗٔٞؿخ  ٌُُي ًظخد 

، ٓزَٛ٘خ  ػٖ ػَٝرظٚ، ٝٓل٬ِ  حُ٘ٔن ح٩ٗخ١ٍ ُِؼ٘ٞحٕ، ٝحُ٘ٔن حُز٘خث٢ «ٝىٓ٘ش

ُز٤٘ش حٌُزَٟ ٝحُز٤٘ش حُٜـَٟ(، ٝٗٔن حُز٤٘ش حُِـ٣ٞش ٝح٧ِٓٞر٤ش، ٌُِظخد )ح

ٝحُ٘ٔن حُز٘خث٢ ُِ٘و٤ٜخص، ٝحٗٔخم حُز٠٘ ح٫ؿظٔخػ٤ش )حُ٘ٔن حُي٢٘٣، حُ٘ٔن 

 حُو٢ٔ٤ ـ حُ٘ٔن ح٤ُٔخ٢ٓ ـ حُ٘ٔن حُي٢ُ٫ ـ ح٢ٌُِ، كَٝم أهَٟ(.

ش ػْ ىٍّ حُ٘ـخٍ حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ٌُِظخد: حُز٤٘ش حٌُزَٟ، ٝظخثق حُلٌخ٣

ح١٩خ٣ٍش، حُز٤٘ش حُٜـَٟ، حُوٜش حُٔل٣ٍٞش أٝ حَُث٤ٔش، حُلٌخ٣خص حُٜـ٤َس 

حُلَػ٤ش، حُظؼخهذ حُلٌخث٢ حُلَ، حُظؼخهذ حُلٌخث٢ حُٔؼِن أٝ حُٔو٤ي، حُٜٔ٘ي 

ح٫كظظخك٢، ٝظ٤لش ح٫ٓظ٬ٍٜ، حُٞظ٤لش حُظ٣ٞ٘و٤ش، حُٞظ٤لش حُظ٤ٔ٘و٤ش. ػْ هٚ 

ي٣غ ٜٓٔذ ػٖ ٓلخًخس ٌٛح ح٧ػَ رخٛظٔخّ ٗوي١ ٓوخٍٕ ٟخف ك٢ ك« ٤ًِِش ٝىٓ٘ش»

حُٜخّ، ح١ٌُ ؿخُٝ طؤػ٤َٙ َٓكِش حُظؤ٤ْٓ، ا٠ُ اػخىس اٗظخؿٚ ٗؼَح  أٝ ٓؼخٍٟظٚ 

أىر٤خ  ٖٓ حُٔ٘ؼٍٞ ا٠ُ حُٔ٘ظّٞ، ًًَٝ حُ٘ـخٍ ك٢ ٓـخٍ حُٔلخًخس حُ٘ؼ٣َش ٝحُ٘ؼ٣َش 

أػٔخ٫  ٓظؼيىس، طْ٘ ػٖ ٝحٓغ ا٬١ػٚ ٝك٤ٞ ػِٔٚ، ٌُٝ٘ٚ ؿلَ ػٖ ٗٔخًؽ ٓلخًخس 

)حُوَٕ حُوخْٓ حُٜـ١َ(« ح٧ٓي ٝحُـٞحٙ»ز٤َ حُٔؼخٍٟش ٓؼَ ػ٠ِ ٓ
(161)

 . 

هٜٚ حُ٘ـخٍ حُؤْ حُؼخ٢ٗ ُِوٜٚ حُزط٢ُٞ. ك٢ ح٤َُٔ ٝح٬ُٔكْ حُ٘ؼز٤ش 

حُؼَر٤ش، ٝػخُـٜخ ٖٓ ٓيحهَ ػ٬ػش ٓٔخٛخ ٓوخٍرخص، ًٝخٗض حُٔوخٍرش ح٠ُٝ٧ ُؼخُْ 

ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُو٤ٓٞش ك٢ ح٤َُٔ ٝح٬ُٔكْ حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش، ٝحُؼخ٤ٗش ٓوخٍرش ُِو٠خ٣خ 

ح٬ُٔكْ ٝح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش، ٝحُؼخُؼش ٓيهَ ا٠ُ حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ ٤َُِٔ 

حُ٘ؼز٤ش، ٗظ٣َخ  ٝططز٤و٤خ . ٝطزَُ ك٢ حُٔوخٍرش ح٠ُٝ٧ ٓويٍس حُ٘ـخٍ حُٔيٛ٘ش ػ٠ِ 

طل٤ِِٚ ُِٞظخثق: ٝظخثق حَُح١ٝ حُٔلخٍم ٣َُٝٔٚ، ٝٝظخثق حَُح١ٝ حُٔظٔخ٢ٛ 

٤َُٔ ٝح٬ُٔكْ حُ٘ؼز٤ش: حُظل٤٠٣َش ٝحُظؼ٤٠٣ٞش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش ر٣َٝٔٚ، ٝٝظخثق ح

                                                                 
، «األسد والغواص»طبع رضواف السيد )لبناف( حكاية لكاتب مجيوؿ مف القرف الخامس اليجرؼ، حممت عنواف . 515

وفي نظرتيا المغايرة لعالقة المثقف  ، في مصدر كتابتيا العربي،«كميمة ودمنة»وتبدو في ظاىرىا معارضة لكتاب 
بالسمطاف حيث االنكسار العربي وضعف مكانة الخالفة اإلسالمية، مما يشير إلى وفرة النصوص السردية 

ػ دار « األسد والغواص»الموروثة التي ما تزاؿ  طي المخطوطات. انظر: رضواف )تحقيق وتقديـ مطوؿ(: 
 .1978الطميعة ػ بيروت 
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ٝح٩ه٘خػ٤ش. ٝهي حٓظطخع حُ٘ـخٍ ك٢ ٓوخٍرظٚ حُؼخ٤ٗش أٝ ىٍحٓظٚ ح٤ٗٞٔ٠ُٔش. ٤َُِٔ 

ٝح٬ُٔكْ حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش إٔ ٣لَٔ ٓخ ُلن رٌٜح حُظَحع حُو٢ٜٜ ٖٓ اٛٔخٍ 

ء ٣ل٢ٌ أٗٚ ٓخ ٖٓ ٢ٗ»ٝؿزٖ ٗخطـ٤ٖ ػٖ حُزؼي حُو٢ٓٞ ح٤ُْٜٔ، اً رَٖٛ 

حُٞؿيحٕ حُو٢ٓٞ حُؼَر٢، ًٔخ طل٤ٌٚ ٌٛٙ ح٬ُٔكْ، ٝٓخ ٖٓ ٢ٗء ٣يػٞ ا٠ُ حُٞكيس 

«حُو٤ٓٞش ًٔخ ٣يػٞ ا٤ُٜخ ٌٛح حُٔؤػٍٞ ح٧ىر٢ حُؼ٣َٞ
(161)

. 

أٓخ حُٔوخٍرش حُؼخُؼش ٌَُِ٘ ك٢ٜ اكيٟ ًٍٟ ٗـَ حُ٘ـخٍ ىٍحٓش ُِز٤٘ش 

كيس حُٞظ٤ل٤ش حٍُٔٞٝكُٞٞؿ٤ش ٝحُي٤ُ٫ش ٤َُِٔ حُ٘ؼز٤ش. حٗطِن حُ٘ـخٍ ٖٓ حُٞ

رخُٔؼ٠٘ ح١ٌُ كيىٙ رَٝد، ٢ٛٝ حُظ٢ طظَؿْ رخُلخكِ ػ٘ي ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ، 

، ٝح٧ك٠َ إٔ ٤ٜٔٔٗخ كٞحكِ ٓظ٘خ٤ٓش، «كٞحكِ ٓظَحرطش»ًٝخٕ ٓٔخٛخ طٞٓخٗل٢ٌٔ 

 ػ٠ِ إٔ حُ٘ـخٍ ٫ ٣ظؼخَٓ ٓغ حُٜٔطِق«. ط٘خ٢ٓ حُلؼ٤ِش»ٛٞ « حُظلل٤ِ»ٓخ ىحّ 

٤ٓٞ ـ َٓى١، ٧ٗٚ ٣٘ظوَ ك٢ حُٔٞهغ ٗلٔٚ، ٟٖٔ ٓلخ٤ٛٔٚ حُوخٛش رظل٤ِِٚ حُٔٞ

ا٠ُ كْٜ رخٍص ُِٜٔطِق، ٝكيحص ط٣ُٞؼ٤ش أٝ ط٤ِ٤ٌٔش، ٓ٘ؼطلخص هطَس أٝ 

كَؿش، ٝظخثق ػخ٣ٞٗش أٝ اٗخ٣ٍش، ٝا٠ُ كْٜ ر٣َٕٔٞ ُِٞظخثق، ٝكيس ه٤ٜٜش أٝ 

ٝظ٤ل٤ش ٓخ طِزغ إٔ طظ٘ؼذ، أٝ إٔ طوظخٍ حطـخٛخ  آهَ، رٔ٘طن حٌُٔٔ٘خص 

خ ك٢ ٓظظخ٤ُخص، أ١ طلٍٞ ػ٬هش حُٔ٘طو٤ش ا٠ُ ػ٬هش ٤ُ٘ٓش حُو٤ٜٜش ح١ٌُ ٣٘ظظٜٔ

 ط٤ًَز٤ش ُٔـَٔ حُظلل٤ِ. 

ُوي ٝؿي حُ٘ـخٍ ك٢ ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش ػ٬ع ١زوخص ٍٓٞٝكُٞٞؿ٤ش ًَٓزش طٌَ٘ 

ك٢ ٓـٔٞػٜخ حُز٤٘ش، ٢ٛ حُز٤٘ش حُٜـَٟ )طؼخىٍ حُؼَٜ٘ أٝ حُٞكيس حُٞظ٤ل٤ش(، 

طٞػش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ػيى ٖٓ ٝحُز٤٘ش حُٞٓط٠ )طؼخىٍ ر٤٘ش حُٔوطغ أٝ حُٔو

حُؼ٘خَٛ أٝ حُٞكيحص حُٞظ٤ل٤ش( ٝحُز٤٘ش حٌُزَٟ )طٌَ٘ ح٤ٌَُٜ حُوَحٓخ٢ٗ 

ح٧ٓخ٢ٓ ٤َُِٔس ٌُٝحًَس حَُٝحس(. ُٝيٟ ٓ٘خه٘ش هٞحػي ط٤ٜ٘ق حُز٤٘ش حُؼخٓش، 

٬ٗكع إٔ حُ٘ـخٍ ٣طٞع حُٜٔ٘ؾ حَُٔى١ ك٢ ططٍٞ طـ٤ِخطٚ ٤ُٔظٞػذ هٜخثٚ 

٢ طط٣ٞغ ٗي٣ي ح٫ٗٔـخّ ٝحُظٔخٓي ٝهخرَ ُِظ٘ظ٤َ ح٤َُٔ ٝح٬ُٔكْ حُؼَر٤ش، ٝٛ

رخ٣ُِٔي ٖٓ حُظٔل٤ٚ ٝحُٔوخٍٗش ٝحُظطز٤ن ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ ك٢ ٍٝح٣خطٜخ حُٔظؼيىس، 

 ًٔخ ك٢ ٌٛح حُظل٤َِ حُٔٔظغ ٝحُيحٍ، ًٌَٝٗ ٓ٘ٚ ٬ٓكظظ٤ٖ ٖٓ ٓزغ ػَ٘س ٬ٓكظش: 

٣وّٞ ٗوٚ حُؼوي حُٔزَّ ر٤ٖ حُزطَ ٝهٜٞٓٚ ريٍٝ حَُر٢ حُٔل٢ِٜ ر٤ٖ  -»

ٜخ٣ش ًَ َٓكِش ٝريح٣ش حَُٔكِش حُظخ٤ُش رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ ٝٓ٘طو٢، ٌُُٝي ٤ُْ ٖٓ ٗ

حُٔزخُـش ك٢ ٢ٗء ك٤ٖ ٗوٍَ إٔ حُزطَ حُِٔل٢ٔ ٛٞ ٛخٗغ حُ٘ٔن حُٞظخثل٢ 

 ٤َُِٔس.
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ٌٛٙ حَُٔحكَ حُٔزؼش، رٌٜح حُظَط٤ذ ح٢ُِ٘ٓ ٝحُٔ٘طو٢، ٢ٛ حُظ٢ ط٘وَ  -

خد حَُٔى١ ٠ٗخٍ حُزطَ ٖٓ حُوطخد حُظخ٣ٍو٢ )ح٩هزخ١ٍ( ا٠ُ حُوط

)حُو٢ٜٜ(، ك٢ٜ حُظ٢ ط٘وَ هٜش حُزطَ ٖٓ حُظخ٣ٍن ا٠ُ حُلٖ حُِٔل٢ٔ، رل٠َ 

آ٤ُخص حَُٔى حُو٢ٜٜ حُٔؼَٝكش، ؿ٤َ إٔ ح٫ُظِحّ رؼزخص ٌٛٙ حَُٔحكَ حُٔزؼش 

ٍٍ ٨ُكيحع «ٝطِِٜٔٔخ ٛٞ ح١ٌُ ٣ؼط٢ أ٠٣خ  ح٤َُٔس ١خرؼٜخ حُظخ٣ٍو٢ ًظٞح
(169)

. 

ٝحُـيحٍٝ حٌُؼ٤َس ىحهَ حُٔظٖ  ٣ٝـيٍ ر٘خ إٔ ًٌَٗ إٔ حَُّٓٞ حُظ٤ٟٞل٤ش

حُ٘وي١ ٓٞظلش، ٝرؼ٤يس ػٖ حُظـ٣َذ ٝاؿَحءحص حُليحػش ٝؿٔٞف حُظل٤َِ حُِـ١ٞ 

ح٤َُٔس »رخطـخٙ طؤ٤ُق َٓؿؼ٢. ٣ٝؼُِ ٌٛح حُـٜي حهظ٤خٍٙ ًُ٘ٔٞؽ ططز٤و٢ ٛٞ 

ٝهٜٚ حُ٘ـخٍ حُؤْ حُؼخُغ ُِوٜٚ «. ىٍحٓش كخُش»ٝكن أِٓٞد « ح٤ُ٬ُٜش

 ٜٔخىٍ اريحػٜخ:حُي٢٘٣ ح٢ٓ٬ٓ٩ ١زوخ  ُ

 حُوٜٚ حُوَآ٢ٗ )ٓخ ٍٝى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ(.

 حُوٜٚ حُ٘ز١ٞ )ٓخ ٍٝى ك٢ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ(.

 حُوٜٚ ح٤ُٜٞى١ )ٓخ ٍٝى ك٢ ًظذ حُظل٤َٔ ٖٓ آَحث٤ِ٤خص(.

 حُوٜٚ حُٜٞك٢ )ٓخ ٍٝى ك٢ ًظذ حُظٜٞف ٖٓ ًَحٓخص(.

 ُظخ٤ُش:٣ٝظلَع ػٖ ًَ ٗٞع ٖٓ ح٧ٗٞحع حُؼ٬ػش ح٠ُٝ٧ ٨ٌُٗخٍ حُو٤ٜٜش ح

 أٓخ٤١َ ح٤ُٝ٧ٖ )حُوٜٚ ح٧ٓط١ٍٞ(.

 هٜٚ ح٧هٞحّ ٝحُ٘ؼٞد ٝح٧ْٓ حُٔخ٤ٟش )حُوٜٚ حُظخ٣ٍو٢(.

 هٜٚ حُِٔٞى ٝح٧ٗز٤خء ٝحََُٓ )حُوٜٚ ح٧ٗز٤خث٢(.

 هٜٚ ح٧ٓؼخٍ حُٞػظ٤ش )حُوٜٚ حُظٔؼ٢ِ٤(.

 هٜٚ حُل٤ٞحٕ ح٣َُِٓش )حُوٜٚ حُظؼ٢ٔ٤ِ(.

 ٧ًؼَ ٖٓ ٓزذ:ٝهي ٓٞؽ حُ٘ـخٍ حهظ٤خٍٙ ُِوٜٚ ح٧ٗز٤خث٢ 

طٌَ٘ ٍٝح٣ظٚ هخُزخ  أٝ ٬ٌٗ  ه٤ٜٜخ  ٓظ٤ِٔح  ٖٓ حُ٘خك٤ظ٤ٖ حُز٘خث٤ش »

 «.ٝحُٞظ٤ل٤ش

 اٗٚ حٌَُ٘ أٝ حُٔؼخٍ ح١ٌُ طؤط٢ ػ٠ِ ؿَحٍٙ حُوٜش حُٜٞك٤ش حُ٘ؼز٤ش.

 ٣ٌَ٘ ٟٓٞٞػٚ ِٛذ حُوٜٚ حُي٢٘٣ ح٢ٓ٬ٓ٩، حُ٘لخ٢ٛ ٝحٌُظخر٢.

ٜٞؽ ح٩ريحع حُ٘ؼز٢ ػ٠ِ إ حُزطَ ح٧ٗز٤خث٢ ٛٞ حًُ٘ٔٞؽ ٝحُٔؼخٍ ح١ٌُ ٣

 ؿَحٍٙ حُزطَ حُِٔل٢ٔ ك٢ ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش.
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إ حُزطَ حُٜٞك٢ ك٢ حُوٜٚ حُٜٞك٢ حُ٘ؼز٢ ـ ٝك٢ حُل٤خس ـ ٓلخًخس 

«٢ُِٔ٘ حُزطُٞش ح٧ٗز٤خث٢
(169)

. 

ٝحٛظْ حُ٘ـخٍ رظٌٕٞ ٓلّٜٞ حُوخٙ حُ٘ؼز٢ ىحهَ كِوخص حًٌَُ ٝحُٔٔخؿي، 

، ٝر٤ٖ هٜخثٜٚ، ػْ كَٜ حُوٍٞ ك٢ ٝرطز٤ؼش أىحثٚ، ٝٛ٘ق حُوٜٚ حُي٢٘٣

حُوٜٚ ح٧ٗز٤خث٢، ٫ٝ ٤ٓٔخ ر٤٘ظٜخ حُو٤ٜٜش ٖٓ ه٬ٍ طؤ٤ٓٔٚ ح٬ُكض 

ُِ٘ظَ
(168)

إ «: »ح٩َٓحث٤ِ٤خص». ٝطخرغ حُ٘ـخٍ طؤ٤ٓٔٚ كٍٞ ٍَٟٝس كَُ 

حُوٜٚ ح٧ٗز٤خث٢ ْٟ كٌٍُِٞٞح  ٓخ٤ٓخ  ػخٓخ  ٝػَر٤خ  ٝا٤ٓ٬ٓخ ، ا٠ُ ؿخٗذ 

طزغ، اٜٗخ هٜٚ ٗؼز٤ش طلُٞض ا٠ُ رط٫ٞص ح٩َٓحث٤ِ٤خص )ح٤ُٜٞى٣خص( رخُ

أٗز٤خث٤ش، ٝهي أهٌٛخ ح٤ُٜٞى ػٖ رخرَ ٣ٍٞٓٝخ ٝػٖ حٌُ٘ؼخ٤٤ٖٗ ٝح٤٣َُٜٖٔ حُويٓخء، 

ٝٗٔزٞٛخ ا٠ُ أرطخُْٜ ٖٓ ح٧ٗز٤خء حُِٔٞى أٝ حُِٔٞى ح٧ٗز٤خء، كظ٠ ًٝ حُو٤َٖٗ 

ّ ٣ٝظ٠ٖٔ حُظؤ٤ْٓ ِٛش ح٬ٓ٩« أٛزق ك٢ ح٧ٗز٤خث٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٗز٤خ  ٛخُلخ .

 رخُي٣خٗخص ح٧هَٟ.

ٝطٌظَٔ ٗظَس حُ٘ـخٍ حُظؤ٤ٔ٤ٓش ك٢ حطلخم ح٩ٗـخُ حُظخ٣ٍو٢ ك٢ ك٤خس حََُٓ 

ٖٓ ح٬ُكض ُِ٘ظَ ـ ريح٣ش ـ إٔ ح٩ٗـخُ حُظخ٣ٍو٢ »ٝح٧ٗز٤خء ٓغ ح٩ٗـخُ حُو٢ٜٜ: 

ك٢ ك٤خس حََُٓ ٝح٧ٗز٤خء ٣ظلن ـ َٓى٣خ  ٝر٘خث٤خ  ـ ٓغ ح٩ٗـخُ حُو٢ٜٜ، ك٢ ٌٛٙ 

ِحٍ حُظخ٣ٍن هٜخ ، ٝحُوٚ طخ٣ٍوخ .. ٝػٔخىٛٔخ ٓؼخ  ح٣َُٝٔخص حَُٔكِش ًخٕ ٫ ٣

هزَ إٔ ٣ظطٞع رؼٞ ح٧ٜٗخٍ ٝحُلٞح٤٣ٍٖ « ُوَٕٝ ػي٣يس»حُ٘لخ٤ٛش حُٔظٞحطَس 

ُـٔؼٜخ ٝطي٣ٜٝ٘خ )رٌَ ٍٝح٣خطٜخ حُٔظؼيىس( ٝطٔـ٤ِٜخ، ٝطٞػ٤وٜخ، رٌَ ح٧ٓخ٤ُذ 

 ح٩ٓ٘خى رٌَ ٝٓخثِٚٝحُٔ٘خٛؾ حُٔظخكش آٌٗحى، ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ ـ هخٛش ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ ـ 

ٝٓ٘خٛـٚ، ٝاًح ًخٕ ػِٔخء حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ هي ٗـلٞح ك٢ ًُي، كبٕ ح٧َٓ ػ٘ي 

حُٔئٍه٤ٖ ـ ٖٝٓ ػْ حُوٜخٙ ـ ُْ ٣ٌٖ رٔؼَ ٌٛٙ حُيهش ٝحُويحٓش، رَ ٍرٔخ ًخٕ 

حُؼٌْ ٛل٤لخ ، هي ػٔيٝح ا٠ُ حُظ٘زٚ رؼِٔخء حُلي٣غ ُ٪٣لخء رٜيم ٣َٝٓخطْٜ 

ٖ ٌٛٙ حُِح٣ٝش ٓٞؽ حُ٘ـخٍ حٓظؼٔخُٚ ُِٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ٝٓ«. حُو٤ٜٜش ٗل٤ٔخ  ٝػ٤ِٔخ  

ٝؿ٣َٔخّ  Proppحُلي٣ؼش ر٢٘ء ًز٤َ ٖٓ حُظؼي٣َ ك٢ ٟٞء ٜٓ٘ـ٤خص رَٝد 

Greimas  )ٝؿ٤٘٤ض )٤ٔٔ٣ٚ ؿ٤٘خصGenette  ٕٞٔٝر٣َBremond  كبٕ ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘

ٓؤػٍٞ ه٢ٜٜ »٨ُٗز٤خء ا٠ُ « حُظخ٣ٍن حُي٢٘٣ حُٔويّ»أٗ٘خ ٣َٗي طل٣َٞ ٌٛح 

 ، ٝإ ًخٕ حكظَُ ػٖ ًُي كٜٞ ُْ ٣٘٘ي ًُي.«ه٤خ٢ُ

ٝهي حٓظلخى حُ٘ـخٍ ٖٓ ٜٓ٘ؾ رَٝد ٝؿ٣َٔخّ ٝؿ٤َٛٔخ ك٢ حُظل٤َِ 

حُٞظخثل٢ ُِؼَٔ حُو٢ٜٜ، ٝك٢ َٗف حُز٤٘ش حُظ٤ًَز٤ش ٝحُي٤ُ٫ش ٝكن طل٤َِ حُ٘ٚ 

حَُٔى١ ٝحُٞكيحص حَُٔى٣ش، ٝٛٞ حؿظٜخى ؿ١َء، ٫ٝ ٤ٓٔخ ططز٤وٚ ُٔلّٜٞ 
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طؼي٬٣  أٝ طط٣ٞؼخ  ٫هظَحف ؿ٣َٔخّ ػٖ أٗٞحع ح٫هظزخٍحص، « شحٌُٔخكؤس ح٧ٗز٤خث٤»

٢ٛٝ ح٫هظزخٍ حُظ٤َٗل٢، ٣ٌٝظٔذ ه٬ُٚ حُزطَ ح٧ٗز٤خث٢ حٌُلخءس ١ٝخهش ح٩ٗـخُ 

)َٓكِش طـ٢ِ حُٞك٢ ُٚ ٧ٍٝ َٓس، ٝط٤ٌِلٚ رخُيػٞس، ٝط٣ِٝيٙ رخُٔؼـِحص(، 

ػٞس ػ٤ٗ٬ش، أٝ حَُٜحع ٝح٫هظزخٍ حُلخْٓ، حُِٜٔق ٬ُكظوخٍ حُي٢٘٣ )كظَس طز٤ِؾ حُي

ٝحُٔٞحؿٜش، ػْ ح٫ٗظٜخٍ ػ٠ِ حٌُخك٣َٖ ٝح٤ًَُٖ٘ٔ(. ٝح٫هظ٤خٍ حُظٔـ٤ي١، ح١ٌُ 

٣ظلون ك٤ٚ ح٫ُظلخّ حٌُخَٓ ر٤ٖ حٌُحص حُوخٛش ٝحٌُحص حُؼخٓش، أٝ ر٤ٖ حُ٘ز٢ 

ٝؿٔخػظٚ، ٝٛٞ ٓخ طلون ػ٠ِ ٣ي حُ٘ز٢ دمحم )ٙ( رؼي ػ٬ػش ٝػ٣َٖ٘ ػخٓخ  )٢ٛ 

 ٢، ٝٓٞطٚ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ(.حُلظَس ر٤ٖ ٛز١ٞ حُٞك

ُٝع حُ٘ـخٍ حُوٜٚ ح٧ٗز٤خث٢ حُظخ٣ٍو٢ ا٠ُ طز١َ٤٘ ٝطل١َ٣ٌ، ٝط٬ ًُي 

م  َّ رٔٔخص حُزطَ ح٧ٗز٤خث٢، ٝحٗظوَ ا٠ُ رلغ حُوٜٚ حُٜٞك٢ )ح٤ُٝ٧خث٢(، ٝك

ر٤ٖ حُٔؼـِس ٝحٌَُحٓش، ٝٛٞ ١ٍَٟٝ ُٔؼَ ٌٛح حُزلغ، ٝأٗٞحع حٌَُحٓخص، 

ٛلخد ح٣٫ُٞخص، ٝأٗٞحع ح٤ُٝ٧خء، ٝحٌَُحٓخص ٝحُظوٜٚ حُؼ١ٞ٠ َٝٓحطذ أ

ٛـ(، ٓؤهًٞ  219ٝط٬ٙ ٗٚ ط٤ٜٔي١ ٛٞ طَؿٔش ح٤ُٔيس ٗل٤ٔش كخ٤ٓش َٜٓ )ص 

، ٝر٘ٚ ط٤ٜٔي١ آهَ ٛٞ طَؿٔش ًٝ حُٕ٘ٞ ح١َُٜٔ «ؿخٓغ ًَحٓخص ح٤ُٝ٧خء»ٖٓ 

ٛـ( ٖٓ حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٝر٘ٚ ط٤ٜٔي١ ػخُغ ٛٞ طَؿٔش أكٔي حَُكخػ٢  241)ص 

ٚ، ٝهي أكخىص ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ك٢ حُظؼَف ا٠ُ ػخُْ ٛـ( ٖٓ حُٜٔيٍ ٗلٔ 199)ص 

حٌَُحٓش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ٤ٓٞٓٞ ـ ٤ٌُٓٞٞؿ٢، ٝا٠ُ هٜخثٚ حُوٜٚ حُٜٞك٢، 

ٝر٤٘خص حُوٜٚ حُٜٞك٢، ٝأٗٔخ١ حُزطَ حُٜٞك٢، ٬ٓٝٓق حُزطَ حُٜٞك٢ 

 ح٤ُٝ٧خث٢، ٝٝظخثق حُوٜٚ حُٜٞك٢ أٝ ح٤ُٝ٧خث٢.

ًًَ ك٢ « ؼخ١ل٢حُظَحع حُو٢ٜٜ حُ»ٝػخُؾ حُ٘ـخٍ ك٢ حُؤْ حَُحرغ 

حُظ٤ٜٔي ُزلؼٚ، رؼٞ حُٔيٝٗخص حُظَحػ٤ش ك٢ ٌٛح حُزخد، ٓؼَ ٓـٔٞػش حٌُظذ حُظ٢ 

طلَىص ك٢ ىٍحٓش ٟٓٞٞع حُلذ، ًٝظذ حُظَحع حُٔٞٓٞػ٢، ًٝظذ حُظَحع 

حُ٘ؼ١َ، ٝحُظَحع حُو٢ٜٜ ٓـٍٜٞ حُٔئُق، ٝحُوٜٚ حُوخثٔش رٌحطٜخ ك٢ ًظخد 

ٝح٬ُٔكْ حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش، ٝهي ، ٝح٤َُٔ «أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»أٝ ًظذ، ٝٓـٔٞػش 

أؿلَ حُ٘ـخٍ حٌُظذ ح٣٧َٝط٤ٌ٤ش حُؼَر٤ش ٓٔخ ط٘خٍٝ أٗٞحع حُلذ ح٧هَٟ
(121)

 .

ٝٛ٘ق هٜٚ حُلذ ػ٘ي حُؼَد ٖٓ ك٤غ حُِـش ٝح٧ِٓٞد ا٠ُ ٗؼ٣َش ٝٗؼ٣َش، 

ٖٝٓ ك٤غ ٤ٛـش حُ٘ٚ حَُٝحث٢ حُٔيٕٝ ا٠ُ هٜٚ ٣ٍٝض ٓوظَٜس ٝأهَٟ 

ظ٤لش ٝحُـخ٣خص ا٠ُ هٜٚ حُلذ حُل٢ٔ ٓلِٜش ًخِٓش، ٖٝٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ ٝحُٞ

ٝحُـٔي١، )٣ٌٝخى ٣ٌٕٞ ٓـل٬  ػ٘ٚ( ٝهٜٚ حُلذ حُؼ١ٌٍ أٝ حَُٝك٢، ٝهٜٚ 
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حُلذ حُؼخ١ل٢، ٝٛٞ هٜٚ حُلذ حُطز٤ؼ٢ حُ٘خٟؾ، رخػظزخٍٙ كخُش ػخ١ل٤ش 

ًَٓزش طَ٘ٔ ٤ًخٕ ح٩ٗٔخٕ رٌخِٓٚ، ؿٔيح  ٝػو٬  ٍٝٝكخ ، ٝٗظَ ك٢ ظخَٛس حُلذ 

طٚ ك٢ حُٔـظٔغ ح٢ٓ٬ٓ٩ أٝ ح٤ُٔخم ح٫ؿظٔخػ٢، حُؼ١ٌٍ ٜٝٓطِلٚ ٝأىر٤خ

 ٝهٜخثٚ حُوٜٚ حُؼ١ٌٍ ٫ٝ ٤ٓٔخ ٟٓٞغ حُظزج٤َ ك٤ٚ.

ٝطٞهق حُ٘ـخٍ ػ٘ي حُو٬ف ك٢ ٜٓيٍ حَُٝح٣ش ك٢ حُوٜٚ حُؼ١ٌٍ رٔخ 

٣٘ٞع ك٢ حُز٤٘ش حُلٌخث٤ش ٝحُظ٤ًَذ حَُٔى١، ػْ حٓظوَأ ٌٛٙ حُز٤٘ش ك٢ أٍرغ ػَ٘س 

٤ِش(، ٝػ٘ظَس ٝػزِش )ك٢ حُـخ٤ِٛش( هٜش ٢ٛ: هٜش ٜٓخٙ ٢ٓٝ )ك٢ حُـخٛ

ٝهٜش ػزي هللا رٖ ػـ٬ٕ ٝٛخكزظٚ ٛ٘ي )ك٢ حُـخ٤ِٛش، ٢ٛٝ ط٘زٚ هٜش ه٤ْ 

ُٝز٠٘(، ٝهٜش ػَٝس رٖ كِحّ ٝػلَحء )ك٢ ح٬ٓ٩ّ( ٝٛٞ ٖٓ ر٢٘ ػٌٍس، ٝهٜش 

ؿ٤َٔ رٖ ٓؼَٔ حُؼ١ٌٍ ٝٛخكزظٚ رؼ٤٘ش، ٝهٜش ٓـٕ٘ٞ ٠ِ٤ُ، ٝهٜش ه٤ْ رٖ 

ُٜٔش حُو١َ٤٘ ٝحر٘ٚ ػٔٚ ٣ٍخ، ٝهٜش ًؼ٤َ ػِس، ٣ًٍق ٝٛخكزظٚ ُز٠٘، ٝهٜش ح

ٝهٜش طٞرش رٖ حُل٤َٔ ٠ِ٤ُٝ ح٧ه٤ِ٤ش، ٝهٜش ٬ٓٓش حُوْ، ٝهٜش حرٖ حُطؼ٣َش 

٣ِ٣ي حُو١َ٤٘ ٓغ ٛخكزظٚ ٝك٤٘ش حُـ٤َٓش، ٝهٜش ٟٝخف ح٤ُٖٔ، ٝهٜش ى٣ي 

حُـٖ حُل٢ٜٔ، ٤٘٣َٝ حُ٘ـخٍ ا٠ُ إٔ ٛ٘خى ؿ٤َٛخ ًؼ٤َ طظَى ٗـٔخطٜخ ك٢ 

ٝكَِ حُ٘و٤ٜخص ٝٝظخثلٜخ ١زوخ  « ح٧ؿخ٢ٗ»حُؼَر٤ش حُوخُيس  ٛللخص حُٔٞٓٞػش

ُظٍٜٞ ؿ٣َٔخّ. ٬ٗٝكع هِن حُٜٔطِق ٝػيّ اىٍحؿٚ ك٢ ط٣ٌٞ٘ٚ ُٜٔ٘ـٚ ك٢ 

ح١ٌُ ٗظَؿٔٚ رخُلخكِ، ٝٛٞ أٛـَ ٝكيس ه٤ٜٜش motifطؼخِٓٚ ٓغ ٜٓطِق 
(126)

 ،

ػْ حٓظؼِٔٚ ٗوخى حَُٔى٣خص ٝٗؼ٣َش حَُٔى حٓظؼٔخ٫ص ًخُٞكيس حُٞظ٤ل٤ش أٝ 

حُظ٣ُٞؼ٤ش أٝ حُظ٤ِ٤ٌٔش أٝ حُؼخ٣ٞٗش أٝ ح٩ٗخ٣ٍش.. حُن، ٣ٝظَٜ ٌٛح حُوِن ك٢ حُٜخٖٓ 

رؤٜٗخ ـ رٌَ٘ ػخّ ـ حُـ١ِء »( اً ػَف حٌُِٔش، 148( ك٢ حُٜللش )9ٍهْ )

حُٔظٌٍَ ٝحُٔٔظَٔ ٝحُلخَٓ ُٔؼط٠ أٝ ه٤ٔش ػوخك٤ش، ٝح١ٌُ ٣يهَ ك٢ ط٣ٌٖٞ حٌَُ٘ 

ح٩ٗظخؽ حُؼوخك٢ ٝح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢، أٓخ ٓلّٜٞ )حُز٤٘ش.. حُن( ٝحُٔلظٟٞ ُٔوظِق أٗٞحع 

 - Folkأٝ ٜٓطِق حُٔٞط٤ق ـ رٌَ٘ هخٙ ـ ك٢ ػِْ ىٍحٓش حُوٜٚ حُ٘ؼز٢ 

Narrative  ٝأFolk - Tale  ك٤ؼَكٚ ١ٕٞٓٔٞ رؤٗٚ أٛـَ ػَٜ٘ ٍٝحث٢ أٝ ه٢ٜٜ

ُٚ حُويٍس ػ٠ِ ح٫ٗظوخٍ ٝح٫ٓظَٔحٍ ػزَ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ رخػظزخٍٙ ؿِءح  ٖٓ حُظوخ٤ُي 

«ٔؤػٍٞحص ك٢ ػوخكش ٓؼ٤٘ش، ًٔخ ٣ٌٖٔ طًٌَٙ ٝطٌَحٍٙأٝ حُ
(122)

. 

٠٣ٝخػق ٖٓ حُوِن إٔ حُ٘ـخٍ ػيّ حُٜٔطِق ًِٔش ك٤٘خ ، ٝٓلٜٞٓخ  ك٤٘خ  آهَ، 

ٝأٗٚ ُْ ٣ٍٞى طؼ٣َلٚ حُوخٙ ُِٜٔطِق أٝ ٓخ حٓظوَ ػ٤ِٚ ٗلٔٚ، أٝ ٓخ طٞحٟغ 

 ػ٤ِٚ ػِْ حَُٔى٣خص، ٝحًظل٠ رظؼ٣َق ١ٕٞٓٔٞ.
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، ٝػَٝ أىر٤خص حُلٌخٛش «حُوٜٚ حُلٌخ٢ٛ»٤ٚ أٓخ حُؤْ حُوخْٓ كؼخُؾ ك

ح٠ُلي »حُؼَر٤ش.. ٤ٓخهخطٜخ حُظخ٣ٍو٤ش: حُي٤٘٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٖٓ ه٬ٍ 

، ٝحُظؼ٣َق رٜخٗؼ٢ حُلٌخٛش «ٝحٍَُٔٝ ر٤ٖ حُٔزخف ٝحُٔلظٍٞ طَحػ٤خ  ٝػوخك٤خ  

 حُٔلظَك٤ٖ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٠ُٔلٌٕٞ ك٢ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٝٛيٍ ح٬ٓ٩ّ ٝحُلخ٤ًش أٝ

حُٔٔؼِٕٞ ح٤ُُِٜٕٞ ك٢ حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش، ٝحرٖ حُٔـخ٢ُُ حُلخ٢ً ح٠ُٔلي، 

ٝٗو٤ٜش حُ٘ي٣ْ أٝ ٠ٓلي حُو٤ِلش، ٝحٓظؼَحٝ ٜٓخىٍ ىٍحٓش حُوٜش حُلٌخ٤ٛش 

ك٢ حُظَحع حُؼَر٢، ٝحٓظؼَحٝ حَُٓخثَ حُو٤ٜٜش حُٔخهَس ك٢ حُظَحع حُؼَر٢، 

ح٤ُُِٜش ٝح٢ُٔ٘ ٓؼَ حَُٓخُش أٝ حُلٌخ٣ش حُٔخهَس، ٝحَُٓخُش أٝ حَُٝح٣ش 

حُي٤ٌٗٝ٘ٞط٢ حُؼَر٢، ٝحهظَف حُ٘ـخٍ ط٤ٜ٘لخ  ُِ٘ٞحىٍ ٝحُلٌخ٣خص حَُٔكش ك٢ 

حُظَحع حُؼَر٢: ح٧ٍٝ ٛٞ حُظ٤ٜ٘ق ح٢ٔٓ٫ أٝ حُ٘وٜخ٢ٗ، ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ 

حُظ٤ٜ٘ق حُٟٔٞٞػ٢، ٝحُؼخُغ ٛٞ حُظ٤ٜ٘ق حُٟٔٞٞػ٢ ـ حُلَػ٢، ٝحَُحرغ ٛٞ 

٣وٚ ح٧كيحع ٝحُ٘و٤ٜخص  حُٔٞٓٞػ٢، ًًَٝ هٜخثٚ حُ٘ٞحىٍ حَُٔكش، ك٤ٔخ

ٝحُِـش ٝحُلٞحٍ ٝح٧ىحء ٝحٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ ٝحُظؤ٤ُق ٝحَُٝح٣ش ٝحُؼخ٤ُٔش، 

ٝحٓظؼَحٝ ح٧ٌٗخٍ ح٧ىر٤ش ُِ٘ٞحىٍ حُؼَر٤ش ٝحُظ٤ٜ٘ق حُل١ٌٍُِٞٞ حُؼخ٢ُٔ ٓؼَ 

 حٌُ٘ظش ٝحُ٘خىٍس حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُ٘خىٍس حُ٘و٤ٜش. 

خ٢ُ، ٝحهظخٍ ًٗٔٞؿخ  ػْ ػخُؾ حُ٘ـخٍ ٝظخثق حُوٜٚ حُلٌخ٤ٛش ػ٠ِ ٗلٞ اؿٔ

ُِظل٤َِ ٛٞ حًُ٘ٔٞؽ حُـل١ٞ، ُٝؼِٚ آػَ ح٫هظِحٍ ك٢ ٌٛح حُظل٤َِ، ٧ٕ ُٚ ًظخرخ  

 (.6899« )ؿلخ حُؼَر٢: ٗو٤ٜظٚ ٝكِٔلظٚ ك٢ حُل٤خس ٝحُظؼز٤َ»ػٖ 

ٗـَ حُ٘ـخٍ ك٣َي ك٢ رخرٚ، َٓؿؼ٢ ػ٠ِ حَُؿْ ٓٔخ ٣ؼظ١َ ٌٛح حُ٘ـَ ٖٓ 

٤ُٞش. ٝػٔش طوي٣َ هخٙ ٌُٜح حُ٘ـَ ٬ٓكظخص طظَٜ رخُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُٜٔطِق ٝحُ٘ٔ

ٛٞ أَٛ ُٚ ٣ظؼِن ربٜٓخٓٚ ك٢ حُظؤ٤َٛ ٝحُٔؼخهلش، ٝرظٜل٤ق رؼٞ ح٧كٌخٍ حُٔخثيس 

 كُٜٞٔخ.

أْٜٓ ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ )حُٔـَد( ك٢ ح٫ٗظـخٍ حُ٘وي١ حُـي٣ي  -1-8

« حُؼ٤ٖ ٝح٩رَس: ىٍحٓش ك٢ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»ُِظَحع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢ ك٢ ًظخرٚ 

(. ٣ٝؤط٢ ٌٛح حٌُظخد 6889ًخٕ ٟٝؼٚ رخ٧َٛ رخُِـش حُل٤َٔٗش ػخّ ، 6881ٝ)

اكيٟ ًٍٟ ح٩ريحع حُ٘وي١ َُٔ٘ٝع ٤ِ٤ًطٞ ك٢ طؤ٤َٛ حَُٔى حُؼَر٢ ك٢ حػظٔخٍ 

ري٣غ ُٞػ٢ حٌُحص ك٢ ه٠ْ حُليحػش، ٝك٢ ٓـخُٝطٜخ ىحهَ ٤ٍَٓٝس حُظوخ٤ُي ح٧ىر٤ش 

 حُؼَر٤ش.

ٖٓ حُظَحع حَُٔى١  طٌٖٔ أ٤ٔٛش حٗظـخٍ ٤ِ٤ًطٞ حُ٘وي١ ك٢ حٗط٬هظٚ

حُؼَر٢، ٝك٢ طط٣َٞ ٗزٌش حُٔلخ٤ْٛ حُ٘وي٣ش حٍُٔٞٝػش حٌُل٤ِش رخُظؼخَٓ ٓغ حُظَحع 

حَُٔى١ ٗلٔٚ. ٣٘ظ٢ٔ ٗوي ٤ِ٤ًطٞ ا٠ُ ًُي حُللَ حُٔؼَك٢، اهٜخرخ  ُٜٔ٘ؾ ػ٬ٓخط٢ 

٣ئٍٝ حُ٘ٚ ك٢ ه٠ْ ٓؼَكش ٝحٓؼش رخُِـش ٝكْٜ حُظو٤ِي ح٧ىر٢ ٝحُٜ٘ؼش ح٧ىر٤ش 
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حُ٘ٚ ى٫٫ص أٝ ٓؼخ٢ٗ ٫ ٣زطٜ٘خ، أٝ طَٗق ػ٘ٚ، ًٝخٕ أىٍؽ  ىٕٝ إٔ ٣ٔو٢ ػ٠ِ

ٓظٔؼ٠ ٫ ا٠ُ طـ٣َيٙ « ح٤ُِخ٢ُ»، ٝإٔ هَحءطٚ ٌُظخد «حُوَحءس»ٗـِٚ ك٢ ٓلّٜٞ 

ٖٓ أَٓحٍٙ )رٞٓخ١ش ٓخ ٫ أى١ٍ ٖٓ ٗزٌش طؤ٤ِ٣ٝش(، رَ ا٠ُ ا٬١ػٚ ػ٠ِ َٓٙ 

٤ٖ ٝح٩رَس حُوخٙ، ًُٝي ىٕٝ حُْٔ رٌَ حكظٔخ٫ص ٓؼ٘خٙ، ٝك٢ ُلظش ٓظٌٕٞ حُؼ

«كخَٟط٤ٖ ك٢ حُٔٞػي
(129)

. ٣ٝل٤ي ٌٛح حُٔؼ٢ إٔ حُللَ حُٔؼَك٢ ػ٘ي ٤ِ٤ًطٞ 

٣ؼظٔي ػ٠ِ حكظَحّ حُ٘ٚ ٝحُظؤ٣َٝ ٩ٗـخد حُٔؼخ٢ٗ حُٔلظِٔش، ٣ٝؼ٢٘ ؿَٞٛ ًُي 

إٔ طوي٣َ ٤ً٘ٞٗش حُ٘ٚ ك٢ ٤ٓخهٚ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُٔؼَك٢، ٝإٔ ٗـَ ٤ِ٤ًطٞ ٫ ٣ـلَ 

ُٔو٤ِش ٝط٘ظؾ حُٔزيػخص ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ أٝ ػٖ حُزؼي حُظؤ٣ٍو٢، ح١ٌُ طظلَى ك٤ٚ ح

 ًحى، ٝهي هخٍ حٗي٣ٍٚ ٤ٌ٤َٓ ك٢ طوي٣ٔٚ ٌُِظخد: 

إ ْٛ حُظخ٣ٍن، ػ٘ي ٤ِ٤ًطٞ، ٣لٔق حُٔـخٍ، ٛ٘خ، ُٔزظٌَ ح٧ه٤ِش، ُٝٔخًح ٫ »

«ٗوٍٞ ُِلخُْ. ٌُٖ حُلِْ ًؼ٤َح  ٓخ ٣ٌٕٞ أًؼَ اػَحرخ  ٝأًؼَ ٛيهخ  
(124)

. 

ٖٓ حُوخىٍ ػ٠ِ ط٣ََٔ حُلٌخ٣ش ٖٓ  ٣طَف ٤ِ٤ًطٞ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظٔخإ٫ص:

ٓـَ حُ٘ل٢ٜ ا٠ُ ٓـَ حٌُظخر٢؟ ٓخًح ٣ٌٖٔ حُوٍٞ ػٖ ٓلّٜٞ حَُح١ٝ ٝٓلّٜٞ 

حُٔئُق؟ ا٠ُ أ٣ش هِحٗش ٣ئٍٝ حٌُظخد؟ ٝأ٣ش أ٣ي طٔظط٤غ كظلٚ؟ ُٝٔخًح كخُٔخ ٣ظْ 

طٔـ٤َ حُلٌخ٣ش ٫ ٣زو٠ ػٔش ٓخ ٣َٟٝ، حُِْٜ ٓٞص حُ٘وٞٙ؟ رٞحٓطش أ١ ٓلؼٍٞ 

خد ػَٜ٘ح  ٖٓ ػ٘خَٛ حُٔٞص، ٌٛح ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣ويّ ك٤ٚ ٓل١َ ٣ـيٝ حٌُظ

ٗلٔٚ رٞٛلٚ ٓٔخػيح  ٝرِٔٔخ  ٓوٜٜخ  ُظو٣ٞش حُل٤خس ٝطل٤ٜٔ٘خ؟ ٝٓخ حُيحػ٢ ا٠ُ 

 اؿَحم حٌُظذ؟

ٓؼخ٫  ٖٓ أٓؼِش حُلٌخ٣ش ك٢ طَحع « ح٤ُِخ٢ُ»إ ٤ِ٤ًطٞ ٣٘ظَ ا٠ُ ًظخد 

ُؼَر٤ش، ٣ٝـ١َ ك٢ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٝإٔ ه٤ٜٛٞظٚ ػَر٤ش، ٣ٝظ٘لْ ٛٞحء حُؼوخكش ح

ٓـَٟ ٓخء حُظَحع حَُٔى١ حُؼَر٢، ٝأٗٚ هِحٗش ٓؼَك٤ش ٛخثِش، ٤ُْٝ ك٢ 

ح٤ٍُٔٔٞ هَحءطٚ رٔؼٍِ ػٖ حُظوخ٤ُي حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش، ٌٝٛح ٛٞ ٓزؼغ حُظٔخإ٫ص 

ػٖ ٓلّٜٞ حَُح١ٝ ٝٓلّٜٞ حُٔئُق ٝرو٤ش حُٔلخ٤ْٛ حُ٘خظٔش ٤ٍَُٔٝس حَُٔى حُؼَر٢ 

 ٤ن، حُٔظ١٬ْ ح٧ٓٞحؽ.ك٢ َٜٗ حُؼوخكش حُؼَر٤ش حُؼٔ

رٔخ ٤٘٣َ ا٠ُ ٌٛح حُلْٜ، ػ٠ِ « هِحٗش َُٜٗحى»٠ٔٓ ٤ِ٤ًطٞ حُلَٜ ح٧ٍٝ 

إٔ َُٜٗحى طَٜ٘ ٖٓ ػوخكش ػ٠٣َش طـؼَ ٖٓ حٌُظخد رؼي ًُي هِحٗش ٓؼَك٤ش 

طَٟٝ. ٝٓخ كؼِٚ ٤ِ٤ًطٞ ٤ُْ حَُ٘ف، رَ ٛٞ طِؿ٤ش حُظؤ٣َٝ طِٞ حُظؤ٣َٝ ٌُِ٘ق 

ك٢ ح٤ُِخ٢ُ، ٝه٤ٔش حُل٢ٌ اُحء حُٔٞص، ١ٝز٤ؼش ػٖ أَٓحٍ حٌُظخد: ١ز٤ؼش حُلٌخ٣ش 
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ك٤ِش حَُٝح٣ش حُظ٢ هخٓض رٜخ َُٜٗحى، َٝٛ حُلٌخ٣ش ا٫ طٞحٟغ َٓى١ أٝ ٢ٛ 

 حُل٢ٌ ػٖ ٝحهغ ٓظو٤َ طٜ٘ؼٚ؟

ٞ: ه٤ٔش ٛ٘ؼش  ٣ؼ٤يٗخ ٌٛح ح٫ٓظ٘ظخؽ ا٠ُ حَُٛخكش حُ٘وي٣ش حُظ٢ ٣ظ٤ِٔ رٜخ ٤ِ٤ًط

ٖ رؼٞ طـ٤ِخطٜخ ك٢ حَُٔى حُل٢ٌ ك٢ ح٤ُِخ٢ُ طؼز٤َح  ػٖ ٓ٘ظٞٓش ك٣ٌَش طٌٔ

 حَُُٜ٘حى١، ٝٛٞ ٓخ ٣ئًي ػ٤ِٚ ٤ِ٤ًطٞ ك٢ ػي٣ي ح٫كظٔخ٫ص حُظ٢ ٣٘زٚ ا٤ُٜخ.

٫ٝ « ح٤ُِخ٢ُ»٣ظليع ٤ِ٤ًطٞ ك٢ كٍٜٞ ًظخرٚ ػٖ أكٌخٍ ٓظؼيىس كٍٞ 

٣٘ظَٔ ك٢ كي٣ؼٚ ػ٠ِ ٟٓٞٞع ٝحكي ك٢ حُلٍٜٞ ًِٜخ، رَ ٣وظخٍ ُٝح٣خ ٓوظِلش 

٫طٚ، ٣ٝ٘ٞع ك٢ أىٝحطٚ حُ٘وي٣ش ُظيػ٤ْ ٜٓ٘ـٚ، ٝٓٔظ٣ٞخص ٓظؼيىس ُ٪ؿخرش ػ٠ِ طٔخإ

، ٣ٔظؼَٔ حُظ٘خٙ ٓز٬٤  أٝ «حٌُظخد حُوخطَ»كل٢ حُلَٜ حُؼخُغ ح١ٌُ ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ 

حْٓ »ٓيه٬  ا٠ُ كل٣َخطٚ حُٔؼَك٤ش. ٣زيأ ربكيٟ هٜٚ رُٞحط٢، ػْ ٣ظِٞٛخ رَٝح٣ش 

ٝحُل٤ٌْ  كٌخ٣ش ٣َُٝ حُِٔي ٣ٞٗخٕ»٫ٓزَطٞ ح٣ٌٞ، ىه٫ٞ  ك٢ ٓخ ط٣َٝٚ « حٍُٞىس

، ػْ ٣ؼخٍٝ ًُي رٜ٘ٞٙ ػَر٤ش ٝأؿ٘ز٤ش أهَٟ، ٝرخُظَؿٔخص حُـَر٤ش «ىٝرخٕ

 ٤ُِخ٢ُ، ٤َُٜ ا٠ُ ى٫ُش ٖٓ ى٫٫ص حُل٢ٌ حَُُٜ٘حى١.

ى٫٫ص ٓخ، ٫ٝ ٣ظؼٔق ك٢ « ح٤ُِخ٢ُ»٫ ٤٠٣ق ٤ِ٤ًطٞ ػ٠ِ ٜٗٞٙ 

طل٤ِِٜخ ٓلخًٍح  إٔ ٣زخُؾ ك٢ حكظٔخ٫ص حُظؤ٣َٝ، ٧ٕ ٖٓ ٛلخص حُٜ٘ٞٙ 

٫ٝ ٤ٓٔخ ح٤ُِخ٢ُ، ح٩ٟٔخٍ. ُٝؼَ طؤ٣ِٝٚ ُلٌخ٣ش حُٔ٘يرخى ٣ؼُِ  حَُٔى٣ش،

٣َ١وظٚ
(121)

. 

ُٔوخٍرش ىٍحٓظٚ « حُو٢٤ ٝح٩رَس»٣وظظْ ٤ِ٤ًطٞ ًظخرٚ رلَٜ ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ 

٠٣ٝغ ػزخٍس ٓلظخك٤ش ٌُٜح «. حُؼ٤ٖ ٝح٩رَس»٤ُِخ٢ُ ك٢ حُؼ٘ٞحٕ ح١ٌُ حهظخٍٙ 

ؼَ ٌٛٙ حُؼزخٍحص ك٢ ، ٝٛٞ ٟٝغ ٓ«هٜٚ ح٧ٗز٤خء»حُلَٜ ًِٔش ُِؼؼِز٢ ٖٓ 

 :ٍ  ٓطِغ ًَ كَٜ، ٌٝٛٙ حُؼزخٍس طوٞ

ًٝخٕ اى٣ٍْ أٍٝ ٖٓ ه٢ رخُوِْ، ٝأٍٝ ٖٓ هخ١ حُؼ٤خد ُٝزْ حُٔو٢٤، »

 «.ٝأٍٝ ٖٓ ٗظَ ك٢ ػِْ حُ٘ـّٞ ٝحُلٔخد

َُٝرٔخ ًخٕ ك٢ ًُي ى٫ُش ػ٠ِ حُٔؼخ٢ٗ حُٔظُٞيس ُو٢، ػ٠ِ ٓز٤َ حُلو٤وش أٝ 

 :ُ ص ٓيٍٓش ُِلٌٔش، ؿ٤َ أٗٚ ٣ِِّ ٝهض حُلٌخ٣خ»حُٔـخُ، ٗلٞ حُي٫ُش ح٧رَ

ٞ: «. ٫ًظٔخرٜخ ُوي ًخٗض حُلٌخ٣خص َٓح٣خ طؤَٓ ك٤ٜخ حُِٔي كٌخ٣ظٚ »٤٠٣ٝق ٤ِ٤ًط

حُوخٛش، ٝطٌٖٔ رل٠ِٜخ، ٖٓ حُظـِذ ػ٠ِ ػُِظٚ. ٖٝٓ ػْ كبٕ كخُظٚ، رؼ٤يح  ػٖ إٔ 
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طٌٕٞ ٝك٤يس، ط٘يٍؽ ٟٖٔ كخ٫ص ٓٔخػِش، اً حٓظطخع، ٖٓ ك١َ طٔخ٤ٛٚ ٓغ 

«٤ش، إٔ ٣ٌظٔذ ٍإ٣ش ؿي٣يس ٤ٗ٨ُخء، ٝطظو٠ِ ػٖ كويٙٗو٤ٜخص ه٤خُ
(121)

. 

أٓخ حُي٫ُش ح٧ًزَ ك٢ٜ َٓطزطش ًٌُي رؼ٘ٞحٕ حٌُظخد حُٔؤهًٞ ػٖ ػزخٍس ١خُٔخ 

ٝكٌخ٣ظي كٌخ٣ش ػـ٤زش ُٞ ًظزض رخ٩رَ ػ٠ِ آٓخم »طَىىص ك٢ حَُٔى حَُُٜ٘حى١: 

ع طؤ٣َٝ ٤ِ٤ًطٞ ك٢ ػ٘خ٣خ «. حُزَٜ ٌُخٗض ػزَس ُٖٔ حػظزَ َّ هخطٔش رلؼٚ ٝهي ٗ

ح٧رٞحد ٝحٌُٟٞ ػ٠ِ آكخم ٍك٤زش ُظٔخإ٫طٚ ح٠ُٝ٧
(129)

. 

ٝكؼِض حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش كؼِٜخ ك٢ حُيٍحٓخص ح٤ُٔيح٤ٗش ٍُِٔٞٝع  -1-4

ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش ًخٗض طَٓن ك٢ حُٞؿيحٕ حُ٘ؼز٢ »حَُٔى١ ٖٓ حُٔ٘طِوخص ا٣خٛخ: 

يٍ ٓؼ٠٘. ٍَٟٝس ح٫ٛظٔخّ ريٍحٓش حُوٜٚ حُ٘ؼز٢ حُؼَر٢ رخػظزخٍٙ حُٜٔ

حُلو٤و٢ ٣ُِٜٞش حُؼَر٤ش ٖٓ ٗخك٤ش، ٝرخػظزخٍٙ ًِ٘ح  ك٤٘خ  ػ٤ٔ٘خ  ٖٓ ٗخك٤ش 

«أهَٟ
(129)

اريحػ٤ش ح٧ىحء ك٢ »، كٟٞغ دمحم كخكع ى٣خد )َٜٓ( ًظخرخ  رؼ٘ٞحٕ 

ؿِءحٕ(، ٍٝأٟ ه١َ٤ ِٗز٢، ٓويّ حٌُظخد، إٔ ٌٛح  6881« )ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش

ًُي إٔ ًَ حُيٍحٓخص حُظ٢ حٌُظخد ٣ؼخُؾ ٗوٜخ  كخىكخ  ك٢ حُيٍحٓخص حُ٘ؼز٤ش، 

طؼَٟض ٤َُِٔ حُ٘ؼز٤ش ٖٓ هزَ حٛظٔض رخُـٞحٗذ حُٟٔٞٞػ٤ش أٝ حُؼ٘خَٛ 

حُظخ٣ٍو٤ش أٝ حُو٤ْ حُـٔخ٤ُش، ر٤٘ٔخ ٣ٌظذ ى٣خد ػٖ حُٔئى١ ك٢ ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش، 

رٞٛلٚ ٓزيػخ  ه٬هخ ، ٝاريحػ٤ظٚ طظلخٝص ٖٓ ٓزيع ٥هَ، كوزَ طي٣ٖٝ ح٤َُٔ ك٢ 

ًخٗض ًحًَس حُٔئى١ ٢ٛ حُظ٢ طلظلع رخُ٘ٚ، ُْٝ ٓـ٬ص ٓوط١ٞش أٝ ٓطزٞػش، 

٣ٌٖ حُٔئى١ ٣ئى٣ٚ رلَك٤ظٚ، اٗٔخ ًخٕ ٤٠٣ق ا٤ُٚ ٖٓ أكخ٤ٓٔٚ ٝٓ٘خػَٙ ٝه٤خُٚ 

حُو٤ٜذ اٟخكخص ا٣ـخر٤ش طْٜٔ ك٢ حٓظٌٔخٍ حُ٘ٞحهٚ ٝحُٔٞحه٢ ٖٓ ح٧ه٤ِش 

حُٔخروش
(128)

. 

ك٢ ٝأػِٖ ى٣خد ك٢ ٓلظظق ىٍحٓظٚ أٗٚ ٣ٔظَٗي رٜٔ٘ؾ ػِْ ح٫ؿظٔخع ح٧ىر٢ 

 Border Line orٓوخٍرش طٔؼَ ٓ٘طوش طوخ١غ ٓؼويس ر٤ٖ ػي٣ي ٖٓ حُؼِّٞ حُٔظَحرطش 

Intcrdisciplinary Sience ًِْخُلٌٍُِٞٞ، ٝح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ، ٝػِْ ح٫ؿظٔخع، ٝػ ،

، Narratologyحُ٘لْ، ٝح٤١ٞ٤ٔ٤ُٔوخ، ٝػِْ ح٫طٜخٍ، ٝػِْ حَُٔى حُو٢ٜٜ 

طلي٣يح ، ٓخ ُحُض طٔٞىٛخ ًٞحرق ٝك٤غ رؼٞ ٖٓ ٌٛٙ حُؼِّٞ، ٝحُلي٣ؼش ٜٓ٘خ 
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حُظٞطَ حُل١ٌَ، ٝحُظؼخَٟ حُٜٔطِل٢، ٝحُظـ٣َي حُ٘ظ١َ، ٝهٜي ى٣خد ٖٓ 

 حُظوخ١غ ح٩ٜٓخّ ك٢ طط٣َٞ ٓ٘ظٍٞ ط٤ًَز٢ ١ً ًلخءس ك٢ حٓظ٤ؼخد ٌٛٙ ح٩ريحػ٤ش.

هخٓض ىٍحٓش ى٣خد ػ٠ِ كلٚ ٤ٓيح٢ٗ ٣ؼخ٣ٖ ؿ٠٘ ك٠ٍٞٛخ ك٢ حُٞحهغ، 

ريحػ٤ش ح٧ىحء، َٝٗف ح٤ٍٟ٧ش حُ٘ظ٣َش ُيٍحٓظٚ، كؼخُؾ ٓل٢ٜٓٞ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٝا

ِٝٗٔض: حُ٘ظ٣َش حُٞظ٤ل٤ش، ٝٗظ٣َش ح٤ُٜؾ حُ٘لخ٤ٛش، ٝحُ٘ظ٣َش حُز٣ٞ٤٘ش، حُ٘ظ٣َش 

ح٤١ٞ٤ٔ٤ُٔو٤ش. ٝٗخهٖ ح٧ْٓ حُٜٔ٘ـ٤ش ُِيٍحٓش: حُٜٔ٘ؾ حُل١ٌٍُِٞٞ ٜٝٓ٘ؾ ىٍحٓش 

ُٞؿ٢، حُظـٔغ حُٔل٢ِ، ٜٝٓ٘ؾ طل٤َِ حُيٍٝ، ٝط٠خكَٛخ ٓغ حُٜٔ٘ؾ ح٧ٗؼَٝرٞ

ُظلو٤ن ح٣ُِٔي ٖٓ كْٜ حُظخَٛس حُٔيٍٝٓش، ٝهيّ ٓـظٔغ حُزلغ رخػظزخٍٙ َٓٔف 

ػَٝٝ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش، هِل٤ش طخ٣ٍو٤ش ٬ٓٝٓق أ٣ٌُٞٞؿ٤ش، ٝهٜخثٚ 

ى٣ٔٞؿَحك٤ش، ٝٗ٘خ١خ  حهظٜخى٣خ ، ٝا١خٍح  ػوخك٤خ . ٝهٜٚ ك٤ِح  ٍُٜٞس حُٔئى٣ٖ ك٢ 

و٤ٜش ٝهيٍحطْٜ حُل٤٘ش ٓـظٔغ حُزلغ، حُظ٢ طٔؼَ ًَٓزخ  ٖٓ هٜخثْٜٜ حُ٘

ٝٓٔخطْٜ حُ٘ل٤ٔش، ٝىٍّ ؿٔخ٤ُخص ٗٚ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش، ًٔخ طظزيٟ ك٢ حَُٝح٣خص 

حُٔويٓش ُٜخ ٖٓ هزَ حُٔئى٣ٖ ك٢ ٓـظٔغ حُزلغ، ػزَ ٓٔظ٣ٞخطٜخ حُِـ٣ٞش ٝحُز٬ؿ٤ش 

ٝحَُٔى٣ش ٝحُو٤ٔ٤ش. ٝهظْ رلؼٚ رؼَٝ ُٔٞهق ح٧ىحء ٖٓ ك٤غ ؿٍٜٔٞٙ ٝٓ٘خٓزخطٚ 

زَٗخٓؾ ح١ٌُ ٣لظ٣ٞٚ، ٝىٍحٓش ٝػ٢ حُظِو٢، طؼ٣َلخ  ُٔلّٜٞ ٝك٤ِٙ حٌُٔخ٢ٗ، ٝحُ

 حُظِو٢، ٝحُي٣٘خ٤ٓخص حُٔئػَس ك٤ٚ، ٝر٤٘ظٚ.

ُوي ؿِذ ػ٠ِ ٜٗخؿ٤ش ى٣خد ٓئػَحص ٓٔظٔيس ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي 

حُوٚ ٝحَُٔى ك٢ آهَ طـ٤ِخطٜخ، كل٢ ىٍحٓظٚ ُ٘ٚ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ػ٠ِ ٓز٤َ 

ػي٣يس ٌُٜٙ ح٫طـخٛخص: حطـخٙ ٤ٔ٤ُٓٞٞؿ٤ش  حُٔؼخٍ، حٓظلخى ى٣خد ٖٓ ٓؼط٤خص

حُؼوخكش، ٤ُٔظٞػذ حُ٘ٚ ٓخ ٛٞ أرؼي ٖٓ حَُٓخثَ رخُٔؼ٠٘ حُِـ١ٞ حُؼخى١، ا٠ُ 

ح٫ٗظٔخٍ ػ٠ِ ًَ ػَٝ ٓل٢ٌ أٝ ٓيٕٝ، ٓؼخ٣٘ش ح٤ُٔخم ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُؼوخك٢، 

رٔخ ٣ل٤ي اىٍحى حُ٘ٚ ك٢ ًحطٚ، ٝك٢ ٓٞهق، ٝٛٞ ٓخ أ١ِن ػ٤ِٚ كخُ٘ظ٤ٖ 

ح١ٌُ ٣ظليى رٖٔ ٣وُٞٚ،  L’Acte Doubleحُلؼَ حُِٔىٝؽ  V. Volosinovك٤ُٓٞٞ٘ٞف 

ٝرٖٔ ٣وخٍ ُٚ، ٗظ٣َش حُظل٤َِ حُ٘ٔط٢ حُٔٞط٤ل٢ ُِٔيٍٓش حُــَحك٤ش حُظخ٣ٍو٤ش، 

 .V، ٗظ٣َش ك٬ى٤ٔ٣َ رَٝد Th. Benfeyٗظ٣َش حُٔٔظَ٘م ح٧ُٔخ٢ٗ ط٤ٞىٍٝ ر٘ل٢ 

propp  ح٤ٌُِ٘ش، حُ٘ٚ حُٔلظٞفOeuwre Werte َطٞ ح٣ٌٞ رظؼز٤َ حٓزU. Eco كل٢ ،

ًَ ػَٝ ٖٓ ػَٝٝ ح٤َُٔس، ٌٕٗٞ ربُحء ٍٝح٣ش ؿي٣يس، طٔخٍّ كٍٞحٛخ 

حُظ٘خ٢ٛ، حُوٜذ ٓغ ٓخ ٓزوٜخ ٖٓ ٍٝح٣خص، ٣ٝؼخى اٗظخؿٜخ ٝاريحػٜخ أٓخّ حُـٍٜٔٞ 

ٝرٔئحٍُطٚ، ٝطظوِن ك٣ٌَظٜخ ٝؿٔخ٤ُخطٜخ حٍطزخ١خ  رخَُٔ٘ٝع ح٩ٗٔخ٢ٗ ُِـٔخػش 

ؤ٣َٝ حُ٘ٚ كٔذ هيٍحطٚ حُؼوخك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُ٘ؼز٤ش، ٓؼِٔخ ٣وّٞ ًَ ٓظِن رظ
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ٝحُ٘ل٤ٔش، ٝٛٞ ٓخ أطخف ٌُٜح حُ٘ٚ حُزوخء ٝحُظؤػ٤َ، ٝهٍٞ ُٚ ٬ٛك٤ش حُؼ٘ن 

ٝحُظٞحَٛ
(191)

. 

أكخٝ ى٣خد ك٢ َٗف حُ٘ظ٣َش حُٔؼظٔيس حُظ٢ هخٍرض ىٍحٓش ح٧ىحء ٖٓ أؿَ 

٤ؾ ، ٝٗظ٣َش حTheorie Fonctionelleُٜٓ٘ظٍٞ ط٤ًَز٢ ٓؼَ حُ٘ظ٣َش حُٞظ٤ل٤ش 

. Theori Structurale، ٝحُ٘ظ٣َش حُز٣ٞ٤٘ش Theorie Orale-Farmulatiquحُ٘لخ٤ٛش 

٬ٗٝكع، إٔ ى٣خد ك٢ ػَٟٚ ٩ٜٓخٓخص حُ٘ظ٣َش حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ ىٍحٓش ح٧ىحء، هي 

، ٝح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش Modern Linguisticsحٗطِن ٖٓ حطٜخُٜخ رؼِْ حُِـش حُلي٣غ 

Russian Formalismٝأػٔخٍ كِوش رَحؽ ، Circle of Prague طلخػَ حُلٌَ حُل٢َٔٗ ،

حُٔؼخَٛ ٓغ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ، ٝٛٞ طلخػَ ٜٗي ػويٙ حٌُٛز٢ ك٢ حُٔظ٤٘٤خص، ٝطـ٠ِ 

ك٢ ٓوظِق َٟٝد حُٔؼخٍف، ٝروخٛش ك٢ ح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ، ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، 

ٝػِْ ح٫ؿظٔخع، ٝحُظؤ٣َٝ، ٝحُ٘وي، ٝحُ٘وي ح٧ىر٢
(196)

. ٌٌٝٛح، ؿِذ ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ 

 Theorie Semiotigueٍٞ حُظ٤ًَز٢ ٓٔظل٤يح  ٖٓ حُ٘ظ٣َش ح٤١ٞ٤ٔ٤ُٔو٤ش ى٣خد حُٔ٘ظ

 ك٢ ٜٓ٘ـٚ أ٠٣خ .

ٝطظ٤ِٔ ىٍحٓش ى٣خد، ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ، رؼَحثٜخ حُظل٢ِ٤ِ طؼ٤َٔح  ُٔؼط٤خص 

ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُـي٣يس ىٕٝ ا٣ـخٍ ك٢ هٜخثٜٜخ ح٤ٌُِ٘ش روٜي ارَحُ ه٤ٔش 

ٗظ٣َش حُوطخد ٝحُظِو٢ ًٔخ طزيص ػ٘ي حُظؤ٣َٝ حُٔٔظ٘ي ا٠ُ ٜٗخؿ٤ش ػ٤ٓ٬ش ك٢ 

حٓزَطٞ ح٣ٌٞ ٝٓٞحٙ. ٝطللَ ٗظَطٚ ا٠ُ ٓٔظوزَ ح٧ىحء ك٢ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٖٓ 

ه٬ٍ ٝحهؼٜخ ك٢ َٜٓ ا٠ُ حٓظزٜخٍحص كخًهش ٢ٛ ؿِٔش ح٫ػظزخٍحص حُظ٢ أٍٝىٛخ 

ٚ: حكظيحّ ح٧ُٓش حُٔـظٔؼ٤ش حُ٘خِٓش ك٢ َٜٓ، طؤػ٤َ ٌٛٙ ح٧ٟٝخع ك٢  ك٢ هظخّ رلؼ

ُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، طِح٣ي ٗ٘خ١ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ حُـٔخ١َ٤ٛ، ٤ٓٝطَس ٍِٓٔش ح

، ٝٓخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٖٓ أِٓٞد حُظ٤ِٔغ ٝحُظ٤ٜٖٔ، ٌٝٛح Mediatigueحُؼوخكش ح٩ػ٤ٓ٬ش 

 ًِٚ ٣ؼَٝ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ا٠ُ ٓوخ١َ ٍحٛ٘ش ٟٝخؿطش ػ٠ِ ح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش.

َ ػٖ حُظٔؼَ ٣ٜيٍ ى٣خد ػٖ ٝػ٢ ػ٤ٔن ربٌٓخٗخص ٜٓ٘ـ٤ش ٛخثِش ٓٔخ ٣ؼز

حٌُخَٓ ُِ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ ىٍّ حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢، ٫ٝ ٣وَِ ٖٓ 

ٜٓ٘ـ٤ظٚ حٓظويحٓٚ حُٞحٓغ ُِظؼيى حُ٘ظ١َ ٝحُٜٔ٘ـ٢، ٧ٕ حُـخُذ ػ٤ِٜخ ٛٞ حُٜٔ٘ؾ 

 حُؼ٢ٓ٬ ٝحٗز٘خثٚ ػ٠ِ ٌٛح حُظؼيى حُ٘ظ١َ ٝحُٜٔ٘ـ٢.

َٔى١ حُ٘ؼز٢ ٣ؼي ٗـَ ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ )حُٔـَد( ك٢ ٗوي حٍُٔٞٝع حُ -1-12

ٖٓ أًَٔ ح٩ٜٓخٓخص ك٢ حٗطٞحثٚ ػ٠ِ َٓ٘ٝع ٗظ١َ ٣ٔظؼ٤ٖ رخُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش 

ك٢ ٓز٤َ أٛخُش ػوخك٤ش ٝٗوي٣ش ػَر٤ش؛ ٖٝٓ ح٬ُكض ُِ٘ظَ إٔ ٣وط٤ٖ ٫ ٤ٔ٣ِ ر٤ٖ 
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حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢، ٝحٍُٔٞٝع حَُٔى١ ح٧ىر٢، ٫ٗيٍحؿٜٔخ ك٢ ٤ٓخم 

َُٔى١ حٍُٔٞٝع ٓوٜٞٛش رٍٔٞٝع ٓؼَك٢ ٝٗوي١ ٝحكي، ٧ٕٝ ىٍحٓظٚ ُِٔظٖ ح

َٓى١ ٗؼز٢ ٛٞ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش، كٌخٕ َٓ٘ٝػٚ حُ٘وي١ حٌُز٤َ ُظل٤َِ حَُٔى 

َ: ٓويٓش َُِٔى »حٗط٬هخ  ٖٓ حُٔظٖ حَُٔى١ حُؼَر٢ حُوي٣ْ ك٢ ًظخر٤ٚ  ح٬ٌُّ ٝحُوز

« هخٍ حَُح١ٝ: حُز٤٘خص حُلٌخث٤ش ك٢ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش»(، 6889ٝ« )حُؼَر٢

 هظ٤خٍٙ ػ٠ِ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٬ُػظزخٍحص حُظخ٤ُش:(. ٝهي ٝهغ ح6889)

ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ػَٔ كٌخث٢ ٌٓظَٔ ٝٓ٘ظٚ، ٝهيّ ُ٘خ حُؼَد ٖٓ ه٬ُٚ حُؼي٣ي  -أ»

 ٖٓ حُٜ٘ٞٙ.

ٞحع  -د ٝح٧ٗ  ّ ٘خ ٖ ح٧ؿ ُؼي٣يٓ  ظ٤ؼخد ح ٌخ٤ٗش ٓح ٚ ٓا ١ٌُ ٣ظ٤قُ  ٍ ح طٞ ُ رُخ ظخ ٌخث٢ ٣ٔ ل َ ُح ُٔؼ ٌح ح ٛ

ٔخ١.  ٝح٧ٗ

ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ ح٧ٗٞحع حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش، ٓٞحء ٖٓ  إ ُٚ ه٤ٜٛٞش ٣ظ٤ِٔ رٜخ -ؿـ

 ك٤غ طٌِ٘ٚ، أٝ ػٞحُٔٚ حُٞحهؼ٤ش أٝ حُظو٤ِ٤٤ش حُظ٢ ٣ِهَ رٜخ.

ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُلي٣ؼش حُظ٢ طظلخػَ ٓؼٚ، رٔوظِق أٌٗخٍ ٝأٗٞحع  -ى

«حُظلخػَ ح٢ُٜ٘
(192)

. 

 ٝر٤ٖ ٣وط٤ٖ ىٝحػ٢ َٓ٘ٝػٚ حُ٘وي١ ك٢ أ٣َٖٓ، ٛٔخ: 

حَُٔى١ ح١ٌُ أٓؼ٠ ا٠ُ رٍِٞطٚ، ٝأٗخ أرلغ ك٢ حَُٔى حُؼَر٢ طؼ٤ٔن حُظٍٜٞ  -أ»

حُلي٣غ، ٝطط٣َٞ اؿَحءحص حُزلغ، ٝطيه٤ن أىٝحص ح٫ٗظـخٍ، رخ٫ٗظوخٍ ا٠ُ 

 ح٫ٛظٔخّ رخَُٔى حُؼَر٢ حُوي٣ْ.

اهخٓش ػ٬هش رخُ٘ٚ حُظَحػ٢ حُؼَر٢ ك٢ ٓوظِق طـ٤ِخطٚ ٝٓٔظ٣ٞخطٚ، ٧ٕ  -د

حُــَحك٤ش، ٝٓوظِق حُٔؼخٍف حُظ٢ ًٍْ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٓ٘لظلش ػ٠ِ حُظخ٣ٍن ٝ

«ك٤ٜخ حُؼَد طٍٜٞحص ٗظ٠، ٝطًَٞح ُ٘خ رٜيىٙ أىر٤خص ٓظؼيىس
(199)

. 

ٝٛيٍ ٣وط٤ٖ، ك٢ ٗـِٚ، ػ٠ِ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٓيحٍح  َُٔ٘ٝػٚ حُ٘وي١، ػٖ 

 :ٙ ٌٛح حُزلغ ح١ٌُ أ٣ٍيٙ ٓظٌخ٬ٓ ، ٝٓ٘لظلخ  ػ٠ِ ٓوظِق حُو٠خ٣خ »حُزؼي حُو٢ٓٞ ا٣خ

ّْ ح٩ٗٔخٕ حُؼَر٢، ٝحُؼوخكش حُؼَر٤ش، ٝك٢ ٓوظِق ٝح٩ٌٗخ٫ص ٝح٧ٓجِ ش حُظ٢ طٜ

«حُِٝح٣خ ٝحُٔٔظ٣ٞخص، ٧ٜٗخ طظَٜ رخُؼَر٢ ك٢ ًحطٚ، ٤ٍَٛٝٝطٚ، ٝآكخهٚ
(194)

  ٫ٝ

٣ول٠ ٓخ ك٢ ٌٛح حُوٍٞ ٖٓ ُػْ، ٌُٖٝ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٌٛح ًِٚ، كبٕ ٓ٘طِوخص 

ٌٛح ح٫ٗظـخٍ ىٍحٓظٚ، ٝاؿَحءحطٜخ، ٝحُ٘ظخثؾ حُظ٢ هِٚ ا٤ُٜخ ػ٤ٔ٘ش، طـؼَ ٖٓ 

ػ٠ِ حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ٣ٍخى٣خ  ٝٗخكؼخ  ك٢ طؼ٤٠ي أرلخع ح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش، كخٍطٌِ 
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ٓيحٍ ح١٧َٝكش ػ٠ِ ٓلظ٤َٟٖ، ٛٔخ: ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٗٞع َٓى١ ػَر٢ ُٚ 

ه٤ٜٛٞظٚ ٝط٤ِٔٙ ٖٓ رخه٢ ح٧ٗٞحع حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش، ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٗٚ ػوخك٢، 

ػخ  َٓى٣خ  ُٚ ه٤ٜٛٞظٚ، ط٘لظق ػ٠ِ ٣ٝظـ٠ِ ًُي ك٢ ًٜٞٗخ، ٢ٛٝ طظؤْٓ ٗٞ

ٓوظِق ٌٓٞٗخص حُٞحهغ حُؼَر٢، ٝػوخكظٚ، ٝطويّ ٜٗخ  ٣ظلخػَ ٓغ ٓوظِق ٓخ أٗظؾ 

 ح٩ٗٔخٕ حُؼَر٢ ك٢ طخ٣ٍوٚ.

ٝط٘خٍٝ ك٢ حُظؤ٤١َ طٍٜٞٙ حُ٘ظ١َ، ٍٝٛي آٍحء حُويٓخء حُؼَد كٍٞ ٓخ 

ىٍح٢ٓ  ، ٝٓخ أٗـِ رٜيى ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٖٓ حٛظٔخّ«ح٬ُٗٚ»ٝ« حُ٘ٚ»أٓٔخٙ 

حُؼَر٢، ًٔخ طويٓٚ رؼٞ ح٧ىر٤خص حُ٘وي٣ش ٝحُز٬ؿ٤ش « ح٬ٌُّ»ٝٗوي١، ٝحٗطِن ٖٓ 

ٝحُ٘وي٣ش، ٝحٓظؼٔخٍ ٌٛٙ ح٧ىر٤خص ُظ٤ٌَ٘ طٍٜٞ ٓظٌخَٓ ٬ٌُِّ حُؼَر٢، ٧ٝؿ٘خٓٚ 

ٝأٗٞحػٚ، ك٢ ًحطٚ ٝك٢ ٛلخطٚ ٝك٢ ػ٬هخطٚ، ط٤ٜٔيح  ٩هخٓش طٍٜٞ ػَر٢ ُيٍحٓش 

 ح٧ؿ٘خّ ٝح٧ٗٞحع ٝح٧ٗٔخ١.

٤ِٓٝ رخىة ١ً ريء ر٤ٖ حُٔزخىة ٝحُٔو٫ٞص ٝحُظـ٤ِخص، كَر٢ حُٔزخىة 

رخُؼزخص ِٜٝٝٛخ رخُـْ٘، ٝحُٔو٫ٞص رخُظلٍٞ، ٍرطٜخ رخُ٘ٞع، ٝؿؼَ حُظـ٤ِخص 

م ر٤ٖ ػ٬ػش أؿ٘خّ ٬ٌُِّ حُؼَر٢، ٢ٛ  َّ طَطز٢ رخُظـ٤َ، ِٜٝٝٛخ رخ٢ُٔ٘، ٝك

، ٖٓ ك٤غ أٗٞحػٚ حُوزَ ٝحُلي٣غ ٝحُ٘ؼَ، ٝحٜٗذ حٛظٔخٓٚ رؼي ًُي ػ٠ِ حُوزَ

ا٠ُ ؿخٗذ حُوزَ ٝحُلٌخ٣ش ٝحُوٜش، رخػظزخٍٛخ « ح٤َُٔس»ٝأٗٔخ١ٚ، ٝحؿظٜي ُٔٞهؼش 

ٖٓ ح٧ٗٞحع حُوز٣َش أٝ حَُٔى٣ش ح٤ِٛ٧ش. ػْ ؿؼَ حُوٜش ٓظِٜش رخُٔزخىة ٧ٜٗخ 

، ًٝخٕ حُ٘ٚ ػ٘يٙ «حُ٘ٞع»ٓؤٟٝ حُـْ٘ ح٧ىر٢، ٝحُوطخد ٓظ٬ٜ  رخُٔو٫ٞص 

. ٍٝأٟ إٔ حَُٔى٣خص ح٤ُٜ٘ش ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٌظَٔ، أٝ َٓطزطخ  رخُظـ٤ِخص )ح٢ُٔ٘(

، «َٓى٣خص حُوٜش»طظٌخَٓ ا٫ رٔؼخُـظٜخ حَُٔى ٖٓ ك٤غ ٛٞ هٜش، ٖٓ ه٬ٍ 

، ػْ ىٍّ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٖٓ «َٓى٣خص حُوطخد»ٝحَُٔى ٖٓ ك٤غ ٛٞ هطخد 

ٖٓ ه٬ٍ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُلٌخث٤ش رخػظزخٍٛخ حُوخ٤ٛش حُظ٢ « هٜش»ك٤غ ٢ٛ 

هخٍ »ح٤َُٔس ا٠ُ ؿْ٘ حُوزَ أٝ حَُٔى، ك٢ ًظخرٚ حُظخ٢ُ  رٞحٓطظٜخ ط٘ظ٢ٔ

 «.حَُح١ٝ

ك٢ طؤ٤١َٙ ٖٓ أؿَ طٍٜٞ ٓظٌخَٓ ُيٍحٓش حَُٔى حُؼَر٢، حػظٔي ٣وط٤ٖ 

اٗ٘خ ٗؼ٤ي »ػ٠ِ حٓزَطٞ ح٣ٌٞ ك٢ ط٣ٞٔؾ طط٣َٞ حُلٌَ رللٚ حُٔخ٢ٟ، ٫ رَك٠ٚ. 

٣ٌٖٔ إٔ كلٜٚ ٤ُْ كو٢ رٜيف ٓؼَكش ٓخ ه٤َ كؼ٬ ، ٌُٖٝ أ٠٣خ  رٜيف ٓخ ًخٕ 

«٣وخٍ، أٝ ػ٠ِ ح٧هَ ٓخ ٣ٌٔ٘٘خ هُٞٚ ح٥ٕ، ر٘خء ػ٠ِ ٓخ ه٤َ ِٓلخ  
(191)

، ٌٝٛح اكيٟ 

هٞحػي حُٜٔ٘ؾ حُؼ٬ٓخط٢ ٝحُظل٢ٌ٤ٌ حُٔؼَك٢ حُٔظٔؼَ ك٢ اٗـخُ حُظ٘خٙ ح١ٌُ 

حٓظؼَٔ رخطٔخع أ٠٣خ  ك٢ حطـخٙ ٗؼ٣َش حَُٔى. ٣ٝٔـَ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ػ٠ِ ٣وط٤ٖ 

ػ٠ِ ٗـِٚ، ٝٛٞ حُؼخٍف رـخُز٤ظٜخ ٝرو٤ٔظٜخ، ٝػٔش  اٌٗخٍٙ ُِـٜٞى حُ٘وي٣ش حُٔخروش
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رؼ٠ٜخ ٓخٓن، ٣ٝٔزن حؿظٜخىحطٚ، ًٔخ ٫كظ٘خ، ٬٘ٓٝكع ك٢ أػ٘خء حُلي٣غ ػٖ ٗوي 

حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ح٧ىر٢. ُوي كٌْ ػ٠ِ حُوَحءحص ٝحُظٍٜٞحص حُٔخروش، اؿٔخ٫ ، 

طؤهٌ  ػخؿِس ػٖ طلو٤ن حُٔزظـ٠ ح١ٌُ ٢َٓٗ ا٤ُٚ، ٧ٜٗخ رٌِٔش ٝؿ٤ِس ُْ»أٜٗخ 

«رؤٓزخد حُزلغ حُؼ٢ِٔ، حُظ٢ ٗ٘طِن ٜٓ٘خ، ك٢ ٓؼخُـش حُـٞحٗذ حُظَحػ٤ش
(191)

. 

إ ًؼ٤َح  ٖٓ حؿظٜخىحص ٣وط٤ٖ ٓٔزٞهش، ًٝخٕ ح٠ُٝ٧ إٔ ٣٘طِن ٖٓ ؿٜٞى 

حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ُز٘خء َٓ٘ٝػٚ. َُٝرٔخ ًخٕ َٓى ًُي ا٠ُ حُوط٤ؼش حُٔؼَك٤ش 

ٓغ ٗخهي ٓئَٛ ُِٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش  حُؼَر٤ش. ٝػٔش ٓخ ٣ؼ٤َ ح٫ٛظٔخّ ٝحُظٔخإٍ أ٠٣خ  

حُلي٣ؼش، ٛٞ أٗٚ ٫ ٣َٟ ا٫ ٗـِٚ حُ٘وي١ هخىٍح  ػ٠ِ ح٫ٓظَٔحٍ ٝحُظلٍٞ ٖٓ ؿٜش، 

ٝػ٠ِ حُظزٍِٞ ٝح٫ٓظيحى ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ٝأٗٚ ٣ـي ٗلٔٚ ٣ِظو٢ ٓغ ح٧ىر٤خص 

حُ٘ظ٣َش ح٧ؿ٘ز٤ش ٝكيٛخ ك٢ رٍِٞس َٓ٘ٝػٚ حُ٘وي١
(199)

. 

ِحٍ ك٢ ه٤ي ح٫ٗظـخٍ رخُ٘ظَ ا٠ُ ٌَٗ ٓؼِٔخ ٬٣كع ػ٠ِ َٓ٘ٝػٚ أٗٚ ٓخ ٣

ٓٞهغ حَُٔى٣خص ٟٝٓٞٞػخطٜخ، أٝ طؼ٤َٔ ٓـخٍ حَُٔى٣خص حُل٣َٜش ٝحَُٔى٣خص 

حُظ٤ٓٞؼ٤ش حُٔؤهًٞس ػٖ ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض ٣٩ـخُٚ ك٢ حُظ٘ظ٤َ، ٝحُظٔخّ ططز٤وٚ ػ٠ِ 

حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُؼَر٢ رؼي ًُي، ٣ٝزيٝ ط٤ٜٔٔٚ ٌَُ٘ حَُٔى٣خص حُوخٛش 

ؿ٤َ ٓو٘غ، ٧ٕ ٣وط٤ٖ، ػ٠ِ ه٬ف ػيى ًز٤َ ٖٓ حُ٘وخى  ٝحَُٔى٣خص حُؼخٓش

ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد، ٫ ٣٘طِن ٖٓ حُ٘ٔن حُؼوخك٢ حُؼَر٢، ُـ٣ٞخ  ٝر٬ؿ٤خ  ٝٗوي٣خ ، رَ 

٣ؼٔي ا٠ُ حؿظ٬د حُٜ٘خؿ٤ش حُـَر٤ش، ٝٛٞ ؿٜي أظَٜٙ رخطٔخع ٝػ٘خ٣ش ك٢ ًظخر٤ٖ 

٘ؼخُـٜٔخ ك٢ ٓخرو٤ٖ، ػٖ طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢ ٝحٗلظخف حُ٘ٚ حَُٝحث٢، ٓ

حُلَٜ حُظخ٢ُ. ٖٝٓ ًُي ١َكٚ ٧ٓجِش ٖٓ هخٍؽ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٜٜٝٗٞٛخ، ٓؼَ 

 :َ  ح٬ُٔءٓش حُؼ٤ِٔش ٝح٬ُٔءٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش ًٔخ ٟٝلٜخ رٞر

٢ٔٗ ٖٓ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔخْٛ ك٢ كَ رؼٞ حُو٠خ٣خ  -6»

 حُؼ٤ِٔش.

 ـخٍ ٗلٔٚ.ك٢ ػ٬هش ٌٛح حُزلغ ٓغ أرلخع ػ٤ِٔش أهَٟ ك٢ حُٔ -2

«ك٢ ػ٬هظٚ، أ٠٣خ ، ٓغ أرلخع أهَٟ ك٢ ٓـخ٫ص أهَٟ -9
(199)

. 

اٗظخؽ حُٞػ٢ »أًي ٣وط٤ٖ ػ٠ِ حُزؼي حُو٢ٓٞ ُزلؼٚ رخٓظَٔحٍ، اً ٍأٟ إٔ 

حُـي٣ي ٫ ٣ظؤْٓ ا٫ ػ٠ِ هخػيس طوي٣ْ ٓؼَكش ؿي٣يس ٝؿ٣ٌٍش، ٝهي ٣ٌٕٞ ٍحكيح  ٖٓ 

ٛخ ٌٝٓٞٗخطٜخ أٓخّ حُؼ٘خَٛ ٍٝحكي طؼز٤ض ح٣ُٜٞش حُؼوخك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝٗظْ ػ٘خَٛ

حُطخٍثش، ٝحُظل٫ٞص حُظخ٣ٍو٤ش. ٝهي ٣ٌٕٞ أه٤َح  ٓئح٫  ُِزلغ ػٖ ح٣ُٜٞش حُٔلظويس 
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«ٝح٤ٌُخٕ حُٜٔيى
(198)

. ٬٣ٝكع ٛ٘خ أ٠٣خ  حٓظـَحم ٣وط٤ٖ ك٢ حُٔويٓخص ح٩ٗ٘خث٤ش 

ٝأكٌخّ حُو٤ٔش حُظ٢ طظؼخٍٝ أك٤خٗخ  ٓغ ىٝحػ٢ حُزلغ حُؼ٢ِٔ، ٫ٝ طوِٞ ك٢ حُٞهض 

ٖٓ ِٓحػْ، ٧ٕ ؿخُز٤ش آٍحثٚ ٓٔزٞهش، ًٔخ أَٗٗخ. ٝأ٤َٗ ا٠ُ رؼٞ ح٧ٍٓٞ  ٗلٔٚ

، كوي ًًَ أٓٔخ  ُزؼٞ «حُ٘ٚ ٝح٬ُٗٚ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش»ٖٓ كي٣ؼٚ ػٖ 

حُؼ٘خث٤خص، ٢ٛٝ حُٔظٌِْ ٝحُٔظِو٢، ٝٗٞع ح٬ٌُّ، ٝهٜي ح٬ٌُّ، ٢ٛٝ كٌَس ١خُٔخ 

حُوٜٚ ٌَٓٝٛخ ، ٓز٤٘ش ػ٠ِ ٗٞه٘ض ُيٟ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى، ػْ ًًَ أٓزخرخ  طـؼَ 

كٌْ كو٢ٜ ٓظؤهَ ٫رٖ ٝٛذ ٝحرٖ حُـ١ُٞ ٓٔخ ٣ظٌٍَ رؤٌٗخٍ ٓظؼيىس ُيٟ 

حَُٔى٣ش »حُٔل٣َٖٔ ٝحُلوٜخء رٍٜٞس ػخٓش، ر٤٘ٔخ أػزض ػزي هللا ارَح٤ْٛ ك٢ ًظخرٚ 

( أٗٚ ٍأ١ ؿ٤َ ٗخَٓ، ٧ٕ ػٔش آٍحء طـخك٤ٚ، ًًَٝ ٍأ٣خ  ٓٔخػ٬  6882« )حُؼَر٤ش

ك٢ حُؼَٔ حُل٢٘، ٝٛٞ أَٓ ؿخُٝطٚ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝحُ٘وي  ػٖ حَُأ١ ح٧ه٬ه٢

حُؼَر٢ ٌٓ٘ ُٖٓ ٣ٞ١َ، ٓغ كخُّ حُو١َخؿ٢٘ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ًٔخ ر٤ٖ 

طخ٣ٍن حُ٘وي ح٧ىر٢ كظ٠ حُوَٕ حُؼخٖٓ حُٜـ١َ: ٗوي »اكٔخٕ ػزخّ ك٢ ًظخرٚ 

(، ٝحٓظوَؽ ٓؼخ٤٣َ ح٬ُٗٚ ٖٓ ٓوخ٫ص دمحم ػزيٙ ٝدمحم ػخري 6896« )حُ٘ؼَ

ُـخر١َ ٝػزي هللا حُؼ١َٝ، ٤ُْٝ ٓؼَ ًُي ٓوز٫ٞ ، ٧ٕ حُٔؼخ٤٣َ طٔظوَؽ ٖٓ ح

ط٬ٌ٘ص ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧. ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ، ُْ 

٣ٔظطغ ٣وط٤ٖ إٔ ٣ٔٞؽ كٌٔخ  ٫ ٣لظخؽ ا٠ُ ٓؼَ ٌٛح حُـٜي حُط٣َٞ ٝح٢٘٠ُٔ، 

ٚ ا٠ُ حُ٘ٚٝٛٞ حٗظوخٍ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٖٓ ٟٝغ ح٬ُٗ
(141)

، كخ٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش 

ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ح٧ىد حُٜخ٢٘ٓ، ٌُُٝي ٣زيٝ طو٤ٜٜٚ ُِلَٜ ح١ٌُ ٣ظ٘خٍٝ ح٤َُٔس 

حُ٘ؼز٤ش رٞٛلٜخ رلؼخ  ٓلـُٞح  ٓٔخ ٫ ١خثَ ٍٝحءٙ، ٫ٝ ط٣ِي ك٤ٚ، ٗخ٤ٛي ػٖ 

رؼٞ ح٧كٌخّ حُٔطِوش حُظ٢ رؼٜخ ٣وط٤ٖ، ٝطٔظٞؿذ حُزَٛ٘ش ػ٤ِٜخ، ٝهي ؿخُٝٙ 

ٟطَحد ك٢ ٫ثلش ح٧ؿ٘خّ أٝ ح٧ٗٞحع حُظ٢ أٟل٤ض ػ٠ِ ػ٠ِ ػـَ، ٓؼَ ح٫

ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش
(146)

. 

ُٝيٟ ػَٟٚ ُِيٍحٓخص حُؼخٓش ٝحُوخٛش حُؼَر٤ش كٍٞ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش، 

٣ٔظـَد حَُٔء ٖٓ ط٣ٜٖٞ ٣وط٤ٖ ُٜخ، ٝحُظو٤َِ ٖٓ ٗؤٕ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى ح٥ه٣َٖ، 

 ٣ؼ٤َ حُؼـذ ٝح٫ٓظـَحد:كٜٞ هخٍ ػٖ ىٍحٓش ػزي هللا ارَح٤ْٛ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ، ٓخ 

ُٝٔخ ًخٗض ٓوخٍرظٚ، ٣وٜي ػزي هللا ارَح٤ْٛ، ٌُٜٙ حُـٞحٗذ حُظ٢ طٔظيػ٢ »

حُظل٤َِ حُـِث٢ ٓظَٔػش ٝٓـظِأس، ُْ ٗظز٤ٖ حُو٤ٜٛٞش حَُٔى٣ش ٤َُِٔس حُ٘ؼز٤ش، 
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«٫ٝ هٜٞرش ح٧ىٝحص حَُٔى٣ش حُظ٢ حٗظـَ رٜخ
(142)

. ٝطظٌٍَ ٌٛٙ ح٥ٍحء 

 ٖ ٌٓخٕ ك٢ ىٍحٓظٚ.حُٔٔظـَرش ٝحُؼـ٤زش ك٢ أًؼَ ٓ

ٝحُٔئحٍ ٛٞ ٤ًق ٗ٘ل٢ حُٔـخٍ ػٖ ٗئٕٝ ٝػ٢ حٌُحص، ر٤٘ٔخ ُْ ٣لؼَ 

ٝرٌٜح »٣وط٤ٖ ٟٓٞ حُظ٘ظ٤َ ٝحًظ٘خف ٓخ ٛٞ ٓؼَٝف رؼي أًؼَ ٖٓ ٓخثش ٛللش: 

إٔ »، ٝ«٣ٌٔ٘٘خ حٌُٛخد ا٠ُ إٔ حُؼَد ػَكٞح ى٣ٞحٗخ  آهَ ؿ٤َ حُ٘ؼَ، ٛٞ حَُٔى

«ظْ ٝحُ٘ؼَح٬ٌُّ ٛٞ ح٫ْٓ حُـخٓغ ح١ٌُ ٣ٔظٞػذ حُ٘
(149)

. 

ٝػ٘يٓخ ىهَ ٣وط٤ٖ ك٢ ا٠٣خف َٓ٘ٝػٚ ُيٍحٓش حَُٔى حُؼَر٢، أ١ِن 

أكٌخٓخ  طلظخؽ ا٠ُ طيه٤ن، ٝأٓؼٖ ك٢ حُظيحهَ ح٢ٗ٬ٌُ٘ ؿ٤َ حُٔو٘غ، ًٔخ ك٢ كي٣ؼٚ 

، كوي ػخُؾ ٟٓٞٞػٚ ٖٓ ه٬ٍ ػ٬ػش «حُـْ٘ ٝحُ٘ٚ ك٢ ح٬ٌُّ حُؼَر٢»ػٖ 

 ٓلخٍٝ ٢ٛ:

 ٓزخىة، ٓو٫ٞص، ٝطـ٤ِخص. -6

 ُـْ٘، حُ٘ٞع، ح٢ُٔ٘.ح -2

 حُوٜش، حُوطخد، حُ٘ٚ. -9

 ػْ ٣٘ظوَ ٖٓ ح٧ػْ ا٠ُ ح٧هٚ ٍَٓٝح  رخُوخٙ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

 رخػظزخٍٛخ حُٟٔٞٞع ح١ٌُ ٣ظلون ٖٓ ه٬ٍ ح٬ٌُّ.انجُسُخ:  -1

حُظ٢ ٣ؼظٔي حٌُ٘ق ػٜ٘خ ٖٓ ه٬ٍ ك٠ٍٞ ؿْ٘ حَُٔى ك٢ انسشدَخ:  -0

 ٗٚ ٓليى.

 ٤ٜخ ٖٓ ه٬ٍ حُظـ٤ِخص ح٤ُٜ٘ش.٢ٛٝ حُظ٢ ٗزلغ كانُصُخ:  -3

٣ٝليى حُٔزخىة رخُؼزخص ٝحُظلٍٞ ٝحُظـ٤َ، ٣َٝٛي ح٬ٌُّ ك٢ ًحطٚ ٖٓ ه٬ٍ 

حُزلغ ك٢ ػ٘خَٛٙ حُـ٣َٛٞش حُؼخرظش، ٝك٢ ٛلخطٚ حُز٣ٞ٤٘ش ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش، ٝك٢ 

طلخػ٬طٚ ٓغ ؿ٤َٙ، ٝك٢ ٤ٍَٛٝطٚ. أٓخ ح٧ٗٔخ١ كظظَٜ رخ٧ٓخ٤ُذ: حُٔخ٢ٓ، 

ٖٓ حُظَحع ا٠ُ حُ٘ٚ، ٖٝٓ »حُؼ٬هش « كٌٌُش»٠٠ٓ ك٢ حُٔ٘ل٢، حُٔوظ٢ِ، ػْ 

حُ٘ٚ ا٠ُ ح٬ٌُّ ا٠ُ حٌُظذ، ٖٝٓ حٌُظخد  ا٠ُ حُٔـِْ، أٓخّ حُؼٞىس ٓـيىح  ا٠ُ 

، ًُٝي ػزَ ؿْ٘ ٓليى ٛٞ «حُظـ٤ِخص ح٤ُٜ٘ش»حُ٘ٚ، ٖٓ ه٬ٍ ٓخ أ٤ٔٓ٘خٙ رـ

«، ُظز٤٤ٖ ٤ًق ٣ظـ٠ِ ٖٓ ه٬ٍ ٗٚ ٓؼ٤ٖ ٛٞ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش«حُوزَ»
(144)

. 
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ٟغ ٣وط٤ٖ رؼي ٗوخٕ ٣ٞ١َ، ٤ُْ ٗخكؼخ  ًِٚ، ٝٛٞ ٓٔزٞم ك٢ ؿخُز٤ظٚ، ٝٝ

ا٠ُ ط٤ًَزٚ ػٖ حَُٔى ٝحَُٔى٣خص ٓٔظؼ٤٘خ  رزَٝد ٣ًٍٝظٚ ػٖ ح٧كؼخٍ ٝحُلٞحػَ 

 ٝحُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ )حُل٠خء( ٝحُلٌخث٤ش ٟٖٔ ا١خٍ ُؼِْ حَُٔى٣خص أٝؿِٙ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 ؿ٤َ ُلظ٢(.إٔ ط٘لظق ػ٠ِ حَُٔى ك٤ؼٔخ ٝؿي )ُلظ٤خ  ًخٕ أٝ  -أ»

إٔ ط٘لظق ػ٠ِ ح٫هظٜخٛخص حُظ٢ ٓزوظٜخ ا٠ُ ح٫ٛظٔخّ رخُٔخىس ح٧ٓخ٤ٓش  -د

 «.ح٤١ٞ٤ٔ٤ُٔوخ حَُٔى٣ش»حُلٌخث٤ش، ٝأهٜي رخ٠ُز٢ 

إٔ طٞٓغ ٓيحٍ حهظٜخٜٛخ، ُظظـخُٝ حُزلغ ك٢ حُوطخد، ا٠ُ ٓخ أ٤ٔٓ٘خٙ  -ؿـ

ٌٛح  ٖٓ ك٤غ أٗٔخ١ٚ حُٔوظِلش، ٝطلخػ٬طٚ ح٤ُٜ٘ش حُٔظؼيىس، ٝك٢« حُ٘ٚ»رـ

ح٠ُٔٔخٍ ػ٤ِٜخ إٔ ط٘لظق ػ٠ِ ٓوظِق ػطخءحص حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش 

«ٝح٫ؿظٔخػ٤ش
(141)

. 

ٌٌٝٛح، هِٚ ا٠ُ ٗظ٤ـش ٓؼَٝكش ك٢ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُـي٣يس: َٓى٣خص 

حُوٜش، َٓى٣خص حُوطخد، َٓى٣خص حُ٘ٚ، ط٤ٜٔيح  ُظ٘خٍٝ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ػ٠ِ 

 ( رٞٛلٜخ طـ٤ِخ  َٓى٣خ .6889« )١هخٍ حَُحٝ»أٓخّ ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش ك٢ ًظخرٚ حُظخ٢ُ 

أٛيٟ ٣وط٤ٖ ًظخرٚ حُظخ٢ُ ا٠ُ ػزي حُل٤ٔي ٣ْٞٗ ٍحثي حُيٍحٓخص حُ٘ؼز٤ش، 

ٝدمحم ٓلظخف رخكؼخ  ٝٓـيىح ، أ١ أٗٚ ؿٔغ ر٤ٖ طؤ٤َٛ حٍُٔٞٝع حَُٔى١، ٝحُظـي٣ي 

طؤ٤ًي ًٕٞ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٜٗخ  ٝحكيح  ػوخك٤خ ، »ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢، ٌُُٝي ػٔي ا٠ُ 

ٍر٢ حُ٘ٚ رخ٤ُٔخم حُؼوخك٢ ـ ح٫ؿظٔخػ٢ طؤًي ُي٣٘خ ًٕٞ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٝػزَ 

ٓٞٓٞػش كٌخث٤ش طِظو٢ ٓغ حُظ٤ٜ٘ق حُٔٞٓٞػ٢ ح١ٌُ طزٍِٞ ك٢ حُو٤َٖٗ حُٜـ٤٣َٖ 

«حُؼخٖٓ ٝحُظخٓغ
(141)

. 

ُْ ٣ـلَ ٣وط٤ٖ ك٢ ٓويٓظٚ ػٖ حٓظٌ٘خٍ ؿٜٞى حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ح٥ه٣َٖ، 

ٚ ٓٔظـ٤٘خ  ػٖ ػِؼ٢ ًظخرٚ حُٔخرن ػ٠ِ ح٧هَ، ر٤٘ٔخ ًخٕ ٖٓ حُٔـي١ إٔ ٣زخَٗ رلؼ

ٝٓؼظٔيح  ػ٠ِ ٌٛٙ حُـٜٞى حُظ٢ ١خُٔخ هَِ ٖٓ ٗؤٜٗخ، ر٤٘ٔخ ُْ ٣ظَٞٛ ك٢ رلؼٚ ا٠ُ 

٢ٗء ًؼ٤َ ُحثي ػٖ ٌٛٙ حُـٜٞى، ٧ٕ ٓويٓخطٚ ػٖ حَُٔى٣خص ٝح٤١ٞ٤ٔ٤ُٔوخ 

حَُٔى ٝحَُٔى٣خص ٝحُلٌخث٤ش ٝحُز٤٘خص حُلٌخث٤ش طل٤ي ىأرٚ ػ٠ِ ططز٤وٜخ ٓزخَٗس ػ٠ِ 

حُؼَر٢ ٝحُز٤٘خص حُلٌخث٤ش ك٢ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش، ر٤٘ٔخ ُْ ٣٘زؼن ٌٛح حُظطز٤ن، ٌٝٛح 

حُظ٘ظ٤َ ٖٓ هزَ، ٖٓ ىحهَ ح٧ٗٔخم حُؼوخك٤ش ٝحُٔؼَك٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش، ًٔخ كؼَ 

ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ، رٌَ٘ ٝحٓغ، ٝػزي هللا ارَح٤ْٛ ٝٓلٖٔ ح١ُٞٓٞٔ، رٌَ٘ 

 ٝحٟق.
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٨ُكؼخٍ ـ حُٞظخثق ك٢ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش، هٜٚ ٣وط٤ٖ حُلَٜ ح٧ٍٝ 

ٝحُؼخ٢ٗ ُِ٘و٤ٜخص، حُلٞحػَ، حُؼٞحَٓ، ٝحُؼخُغ ُِز٤٘خص حُِٓخ٤ٗش، ٝحَُحرغ 

ُِز٤٘خص حُل٠خث٤ش، ٝحُوخْٓ ُِز٤٘خص ٝحُٞظخثق ػ٠ِ ٓز٤َ ط٤ًَذ ٓلظٞف: ح٤َُٔس 

 حُ٘ؼز٤ش ٗٚ ٓلظٞف، ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٗٚ ػوخك٢، ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ٝح٤ُٔخم ح٢ُٜ٘.

٣ٍي حُوٞٝ ك٢ ٓ٘خه٘ش ططز٤وخص ٣وط٤ٖ حُظ٢ ط٘لخُ ٤ًِش ُِٔؤػٍٞ حُ٘وي١ ٫ أ

٬ُطـخٛخص حُـي٣يس، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُؼ٬ٓخط٤ش ٝٗؼ٣َش حَُٔى ٓٔخ أٟٝلٚ ك٢ ًظخر٤ٚ 

 «. حٗلظخف حُ٘ٚ حَُٝحث٢»ٝ« طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢»حُٔخرو٤ٖ ػٖ 

 نقد الموروث السردي األدبي: -2
ٍٝع حَُٔى١ ح٧ىر٢ حُؼَر٢ إٔ ريأ ػ٠ِ ٓخ ُزغ حُ٘وي حُـي٣ي ُِٔٞ -0-1

حٓظل٤خء ك٢ آٝحهَ حُٔزؼ٤٘٤خص، ًٝخٕ حُ٘وي حُِـ١ٞ حُوخُٚ حُٔظؤػَ رٜ٘خؿ٤خص 

ػ٤ِٔش ٛٞ حُٔلخُٝش ح٠ُٝ٧ ك٢ ًظخد، كوي ٟٝغ حُٜٔ٘ق ػخٍٗٞ )طْٞٗ( ىٍحٓش 

حُظ٤ًَذ ػ٘ي حرٖ حُٔولغ ك٢ »طلض ػ٘ٞحٕ « ٤ًِِش ٝىٓ٘ش»اكٜخث٤ش ٝٛل٤ش ػٖ 

ط٤َٜ  (، ٝٛٞ ٗوي ٓـخ٣َ ٍُِٔٞٝع حَُٔى6892،١« )٤ِِش ٝىٓ٘شٓويٓخص ًظخد ً

ٓؼٚ حُلٌخ٣ش ا٠ُ ٗٚ ُـ١ٞ. ٝهي َٛف ػخٍٗٞ رـخ٣خص ىٍحٓظٚ ١ٝز٤ؼظٜخ ك٢ 

ٓويٓظٚ حُؼخٓش، كٜٞ هٜي ا٠ُ ىٍحٓش ُـ٣ٞش ٝٛل٤ش ٓـظ٤٘خ  رخُـِٔش ٝحُظ٤ًَذ 

ٓٔظل٤يح  ٖٓ حُٜ٘خؿ٤خص حُؼ٤ِٔش حُلي٣ؼش، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٜٔ٘ـ٤ش ح٩كٜخث٤ش، ٖٓ ه٬ٍ 

ٗٞػ٤ظٜخ، ػيى حُٔئُلخص حُٔزخَٗس، طُٞع حَُٔحكَ حُظخ٤ُش: طو٤ْٔ حُظَح٤ًذ، طلي٣ي 

حُٔئُلخص حُٔزخَٗس، ١َم حَُر٢ ر٤ٖ حُِٔلٞظخص ك٢ ح٤ُٔخم ح٢ٓ٬ٌُ، طل٤َِ حُز٠٘ 

حُٔطل٤ش ٝحُؼ٤ٔوش، ٬ٓٝكظش حُؼ٬هخص حٌُٔٔ٘ش ر٤ٜ٘ٔخ، ٝىٍؿش حُزٔخ١ش، أٝ حُظؼوي 

ؼ٤ِن ك٢ ًَ ِٓلٞظ، ؿٔغ ح٧ٗزخٙ ٝحُ٘ظخثَ ٝحُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش ح٩ٓ٘خى٣ش، حُظ

ػ٠ِ حُظٞحَٛ حُط٣َلش ط٤ًَز٤خ  ٝٓي٤ُُٞخ ، طلي٣ي حُوٜخثٚ حٌُزَٟ ٌُِظخرش ػٖ 

 حرٖ حُٔولغ.

ىٍّ ػخٍٗٞ ٓيٟ ح٧ٛخُش حُِـ٣ٞش، ٝٓيٟ حُِلٖ، ٝٓيٟ طلخػَ ُـظٚ 

حُلخ٤ٍٓش ٓغ حُؼَر٤ش، ٝؿلَ طٔخٓخ  ػٖ حَُٔى، ٝهي ٗظَٗخ ا٠ُ ٌٛح حٌُظخد ٧ٗٚ 

ظٚ ك٢ حُظَحع ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ُيٟ ٓؼ٢٘ رٍٔٞٝع َٓى١ ػَر٢، ٓٔخ ٢٘٣ رو٤ٔ

ٝٓخ حَُ٘ٝع ك٢ »حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى، ٝرٔخ ٣ـؼِٚ أ٬ٛ  ُيٍحٓش حُـِٔش حُؼَر٤ش: 

« ٗـق ػ٢ِٔ»حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش حُوخٛش رخُظ٤ًَذ ا٫ هطٞحص أ٤ُٝش طئى١ ا٠ُ 

ًخٕ ُٚ ٓيحٙ ٝٓلؼُٞٚ ك٢ ٓلخُٝش حػظٔخى ٓؼط٤خص ٓزيث٤ش ك٢ ًَ « ُـ١ٞ»ٝكَٙ 
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ُؼِ٘خ ٓؼ٤٘خ ا٠ُ كْٜ هٜخثٚ حُـِٔش ربطزخع ٣َ١وش حُٞٛق ىٍحٓش ٗل٣ٞش. ٝ

«ٝح٩كٜخء ٖٓ ُح٣ٝش حُٞحٛق حُِـ١ٞ
(149)

. 

ٛ٘يٓش حُٔؼ٠٘ ك٢ حَُٔى »َُٝرٔخ ًخٗض ىٍحٓش هخْٓ حُٔويحى )٣ٍٞٓش( -0-0

( أٍٝ ٓلخُٝش ٗوي٣ش ٍُِٔٞٝع حَُٔى١ 6894« )ح٧ٓط١ٍٞ حُِٔل٢ٔ: ؿِـخٖٓ

وٜش ٝحَُٝح٣ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ حُؼَر٢ طِظِّ ٓزخَٗس رخُ٘وي حُـي٣ي ُِ

ٝحُز٤٣ٞ٤ٖ٘ ٝٗوخى ٗؼ٣َش حَُٔى، ٝهي ُلع ًُي ؿٍٞؽ ًخٓخ١ ك٢ طوي٣ٔٚ ٌُِظخد 

ح١ٌُ ٍأٟ ك٤ٚ ػ٬ٔ  ٓؼويح  ٣ٜيف ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧َٓ ا٠ُ طل٤ٌي آ٤ُخص حَُٔى 

حُو٢ٜٜ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُلَؽ ٝحُٜؼٞرش ح٣ٌُِٖ ؿخُٝٛٔخ رٜٔخٍس، ًٞٗٚ ٣طزن 

ٗٚ ٓلظَّ، ٓؼَ ِٓلٔش ؿِـخٖٓ، ٗظَح  ُويٓٚ، ١ٝخرؼٚ »ؾ حُـي٣ي ػ٠ِ ٌٛح حُٜٔ٘

«حُٔويّ
(149)

 ، ٝأريٟ ًخٓخ١ اػـخرٚ حُ٘ي٣ي رخُزلغ، ٝروخٛش ٓخ ًظزٚ حُٔويحى ػٖ

، ٝٓخ ٠٣ٔٚ ٌٛح حُٔلّٜٞ، أ١، ٗٔظط٤غ ط٤ٔٔظٚ رب٣ي٣ُٞٞؿ٤ش «حُ٘ٚ حُٔئْٓ»

 ؿِـخٖٓ )حُظٍٞحس ٝح٧ٓطٍٞس ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝحُوَإٓ(.

، ػ٠ِ حَُؿْ «ٛ٘يٓش»حى ك٢ ٓويٓظٚ ُيٍحٓظٚ ا٠ُ هزٍٞ ٜٓطِق ىػخ حُٔوي

حٍطزخ١خ  « رخُٜ٘يٓش»٣َطز٢ « كخُٔؼ٠٘»ٖٓ أٗٚ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ كَع ٓؼَك٢ آهَ، 

ٝػ٤وخ ، حُٜ٘يٓش ٢ٛ اػطخء حُٔـَى ٬ٌٗ  ٛخى٣خ ، ٝطَط٤زخ  ٓ٘طو٤خ  ٝٓ٘ٔـٔخ ، ٝأٗخٍ 

ؿٔش ٌُظخد ك٢ طل٤َِ حُلي٣غ اٗخٍس ا٠ُ طَ« حُِٔلٞظ٤ش»ا٠ُ ٗ٘ٞء ط٤خٍ 

حُِٔلٞظ٤ش
(148)

، ٝٓخ ٣ئى١ ا٤ُٚ ٓؼَ حُوٍٞ رؤٕ حٌُِٔش ٤ُٔض ري٣َ ح٢ُ٘ء، حطلخهخ  ٓغ 

ٍٝٓخٕ ؿخًٞرٕٔٞ، ٝإٔ حُٔؼ٠٘ ٛٞ ٓلِٜش حُؼ٬هخص حُظ٢ طو٤ٜٔخ حٌُِٔخص ك٤ٔخ 

ر٤ٜ٘خ ٟٖٔ ًَ ػخّ ٓظٔخٓي ٝٓ٘ٔـْ، ٝإٔ ًَ ػَٔ طل٢ِ٤ِ ٣و٠غ ُؼخ٤ِٖٓ ًحط٢ 

                                                                 
ػ ديواف المطبوعات الجامعية ػ « التركيب عند ابف المقفع في مقدمات كتاب كميمة ودمنة»عاشور، المنصف: . 547

 .18ػ ص 1982الجزائر 
 .7ػ ص 1984ػ دار السؤاؿ ػ دمشق « ىندسة المعنى في السرد األسطورؼ الممحمي: جمجامش»المقداد، قاسـ: . 548

واد ىو الناقد األوؿ الذؼ درس الموروث السردؼ بمنيجية االتجاىات الجديدة في وعمينا أف نشير إلى أف حسيف ال 
، والكتاب الذؼ تأخر نشره ىو 1993-تونس -دار الجنوب لمنشر -«البنية القصصية في رسالة الغفراف»كتابو 

قبل نشره، كتب . غير أف ىذا التأخير جعمو مسبوقا ، فصدرت، 1975اطروحتو المقدمة إلى الجامعة التونسية عاـ 
عديدة، مثمما الحظنا. وفي كتاب الواد تقديـ الناقد توفيق بكار عف مغامرة حسيف الواد في البحث والتزامو اإلنشائية 

، وتوطئة، وتمييد عف الييكمية، ومنزلة الرحمة مف  Poetique Structuraleالييكمية، يقصد الشعرية البنيوية 
حمة، والراوؼ ووجيات النظر واألشخاص، والداللة في الرسالة، ومعجـ لبعض رسالة الغفراف، والمنطق السردؼ لمر 

 المصطمحات الييكمية الواردة في الدراسة.
 .1998لجاف سيروفي، وصدر عف اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « الممفوظية»ترجـ قاسـ المقداد كتاب . 549
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حط٤ش ٫هظ٤خٍ ؿِـخٖٓ، أٓخ ح٧ٓزخد ٟٝٓٞٞػ٢، ًًَٝ حُٔويحى أٓزخرخ  ً

 حُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ٜ:

طؼظزَ ِٓلٔش ؿِـخٖٓ ٖٓ أهيّ حُظَحع ح٧ىر٢ ح٩ٗٔخ٢ٗ، إ ُْ طٌٖ أهيٓٚ، اً  -6»

٣َؿغ طخ٣ٍوٜخ ا٠ُ أرؼي ٖٓ حُوَٕ ح٧ٍٝ هزَ ٬٤ٓى ح٤ُٔٔق، ػ٠ِ أٜٗخ ٓخطِحٍ 

ٓلخكظش ػ٠ِ ٌِٜٗخ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُ٘ؼ١َ، ٝػ٠ِ ٠ٜٓٔٞٗخ حُل١ٌَ. ٢ٛٝ 

 خَٛ ٖٓ ٗؤٜٗخ ؿٌد حُزخكغ ٝاػخٍس حٛظٔخٓٚ.ػ٘

ِٓلٔش ؿِـخٖٓ ٢ٛ ؿِء ٍحثغ ٖٓ طَحػ٘خ حُؼَر٢. ٝهي ًخٕ ٜٓٔخ  ىٍحٓش ٌٛح  -2

 حُـِء ٖٓ حُظَحع ػ٠ِ ٟٞء ٗظ٣َخص حُ٘وي حُلي٣ؼش ٝػِْ حُِـش.

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٗظٔخء حُِٔلٔش ا٠ُ حُظخ٣ٍن حُوي٣ْ، كبٕ حُٟٔٞٞع ح١ٌُ طؼخُـٚ  -9

 ٫ٝ ٣ِحٍ ٣ٌَ٘ ًَِٓ حٛظٔخّ حُز٣َ٘ش ًِٜخ.٫ ٣ِحٍ ك٤خ ، 

أٓخ حُٔزذ ح٧ه٤َ ك٤٘يٍؽ ك٢ ا١خٍ حُٔـخَٓس. اً ٤ًق ٗطزن ٜٓ٘ـ٤ش كي٣ؼش  -4

ػ٠ِ ٗٚ هي٣ْ؟ ػ٠ِ ٗٚ ًخَٓ، ًُي ٧ٕ ٓؼظْ حُٔلخ٫ٝص ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، 

ًخٗض طٌظل٢ ريٍحٓش ٝؿٚ ٝحكي ٖٓ ٝؿٞٙ حُؼَٔ ح٧ىر٢ اًح ًخٕ رٌٜٙ 

«ح٠ُوخٓش
(111)

. 

حُٔويحى رخٓظـَحد ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض ٗلٔٚ، ٝٛٞ ٖٓ ٛٞ ك٢ ٤ٓيحٕ ٗوي ٝحٓظٜ٘ي 

ٗؼ٣َش حَُٔى، ك٤٘ٔخ ٓؤُٚ ػٖ ططز٤ن ٜٓ٘ـٚ ك٢ حُظل٤َِ ػ٠ِ ِٓلٔش ٓؼَ 

ٚ: اٜٗخ ٓـخَٓس، ٝهي أٍحى حُٔويحى ًٍٞد حُٔـخَٓس. ٝحػظوي إٔ حُ٘وي  ؿِـخٖٓ، كؤؿخر

ٞطٚ ح٠ُٝ٧ ٓغ ٗوي حُـي٣ي ُِوٜش ٝحَُٝح٣ش هي ًٔذ ٗخهيح  ٤ِ١ؼ٤خ  ٓـيىح  ريأ هط

طظ٘لْ رٌَ٘ « حُٜ٘ٞٙ»رظوي٣َٙ، ٧ٕ « ٗٚ ؿي٣ي»ح٧ٍٛٞ، ٝطؼخَٓ ٓغ 

، ػ٠ِ كي طؼز٤َ ًخٓخ١، ٝهي ىٍّ ؿِـخٖٓ َٓى٣خ  «ٓوظِق ك٢ ٓوظِق حُِـخص

 ٓظَؿٔش ا٠ُ حُل٤َٔٗش )ػٔش طَؿٔظخٕ ح٠ُٝ٧ ٬ُرخ ٝحُؼخ٤ٗش ُؼخ٣ٍُش(.

٢ ُزؼٞ حُو٠خ٣خ حُٔظؼِوش ٜٓي حُٔويحى ُزلؼٚ ر٘زٌس طخ٣ٍو٤ش، ٝرظلي٣ي ٜٓطِل

رخَُِٓ ٝحُؼ٬ٓش، ٤َُٜ ا٠ُ طل٤َِ ٓخ أٓٔخٙ حُظَٝف ح٣َُِٓش ك٢ حُوٜش، أٝ 

ط٘ظ٤ْ حُوٜش أٝ ك٠خءٛخ، ٝرلي٣غ ػٖ ٓلّٜٞ ح٧ٓطٍٞس ٝهٜخثٚ حُلي٣غ 

ح٧ٓط١ٍٞ، ٤ًٝل٤ش طلٍٞ ح٧ٓطٍٞس ا٠ُ ِٓلٔش. ٝأىهَ حُٔويحى ٜٓطِلخ  ؿي٣يح  

ش حُظ٢ ٣ٔظلوٜخ، ٝحُٜٔطِق ٛٞ حُ٘ٚ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ؼط٢ ُـِـخٖٓ حٌُٔخٗ

حُٔئْٓ. ػْ كَِ طو٤٘ش حُوٜش ػ٠ِ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ حهظخٍٙ ٖٓ ؿٞحٗذ: 

ٝظخثق حُوٜش أٝ ٝكيحطٜخ ح٧ٓخ٤ٓش، ٝٗوٞٙ حُوٜش، ٝروخٛش ١ز٤ؼش حُؼ٬هش 

حُوخثٔش ر٤ٖ ؿِـخٖٓ ٝح٤ٌٗيٝ، ٝطل٤َِ ًٗٔٞؽ ٖٓ ح٧كخى٣غ حُ٘ٔخث٤ش، ٝرخٌُحص، 

ُو٢ٜٜ، ٝط٤ٟٞق حُلَٝم ر٤ٖ ُٖٓ حُوٜش ُٖٝٓ كي٣غ ػ٘ظخٍ، ٝحُِٖٓ ح
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حَُٔى أٝ حَُٔٔٝى، ظخَٛس حُظٌَحٍ ٝآػخٍٛخ ػ٠ِ حُز٘خء حُؼخّ ُِِٔلٔش، ٝؿٜش حُ٘ظَ 

 أٝ حُٔ٘ظٍٞ حَُٔى١، حُلِْ ٝىٍٝٙ ك٢ حُوٜش، ًٝٞٗٚ ػَٜ٘ح  ٖٓ ػ٘خَٛ حَُٔى. 

ًًَ حُٔويحى ك٢ ٓويٓظٚ أػ٬ّ حُ٘وي ح٣ٌُٖ حهظٞ أػَْٛ، ْٝٛ رَٝد 

٤ِِٔٔ٣ٝق ٝر٣َٕٔٞ ٝطٞىٍٝف ٝؿ٤٘٤ض ٤ٌ٤ٓٝخ رخٍ ٝك٤ِ٤ذ ٛخٕٓٞ  ٝؿ٣َٔخّ

 :ٚ أٓخ »ٝؿ٤َْٛ، أٓخ ٫ٍٕٝ رخٍص كوي رخُؾ ك٢ ٓيكٚ رٔخ ٫ ٣لظَٔ حُ٘وخٕ؛ روُٞ

 ٫ٍٕٝ رخٍص ك٬ ٣ٔؼ٘خ حُوٍٞ ػ٘ٚ ٟٓٞ أٗٚ ٛٞ ح١ٌُ ًخٕ حُٔزذ ك٢ طٞؿٜ٘خ ٌٛح،

ويحى حٗظوي حُز٣ٞ٤٘ش ؿ٤َ إٔ حُٔ«. ٧ٗٚ ًخٕ كٞم ًَ حُٔيحٍّ، ٝكٞم ًَ حُظ٤خٍحص

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٓظ٘خىٙ ا٠ُ ٗظخثـٜخ ك٢ طل٤َِ حَُٔى ٝحُظ٘ظ٤ْ حُز١ٞ٤٘ ُِوٜش 

ٝاػـخرٚ حُزخُؾ رَحثيٛخ ح٧ًزَ رخٍص، ٤ُْ ٧ٕ حُز٣ٞ٤٘ش ٜٓ٘ؾ هخ١ت، رَ 

حُ٘ٚ ٫ ٣٘ظؾ ٗلٔٚ. اٗٚ ٓ٘ظٞؽ، ٣ٌٖٔ هِلٚ ٓ٘ظؾ ٣و٠غ ريٍٝٙ »ُٔليٝى٣ظٜخ، ٧ٕ 

«ا٠ُ ؿِٔش ٖٓ ١َٝٗ ح٩ٗظخؽ
(116)

. 

ػَف حُٔويحى، ػ٠ِ ٗلٞ ٣َٓغ ُٝٔخف رخُوَحءس، ىه٫ٞ  ك٢ هَحءس حَُٔى٣خص، 

ٓؼِٔخ ػَف رخ٧ٓطٍٞس ٝحَُِٓ ىه٫ٞ  ك٢ طلٍٞ ؿِـخٖٓ ا٠ُ ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ 

حُلي٣غ ح٧ٓط١ٍٞ ػ٠ِ ٓز٤َ حُزلغ حُؼ٢ٓ٬، ٝأٗخٍ ا٠ُ هٜخثٚ ح٧ٓطٍٞس 

 خ٤ُش:ٝطلُٜٞخ حَُٔى١ ا٠ُ كي٣غ ِٓل٢ٔ، ٝطٞهق ػ٘ي حُوٜخثٚ حُظ

 ًؼخكش حُٞكيحص حَُٔى٣ش حُظ٢ طٜق حُؼخُْ ح٧ٓط١ٍٞ. -6

 ك٣ٍٞش طظخرغ ح٧كؼخٍ. -2

 ط٬ٛن حُٞظخثق. -9

 اػخٍس ه٤خٍ حُوخٍة. -4

 حُظٔخ١ٝ ر٤ٖ حُ٘وٞٙ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٞٛل٤ش. -1

 حُٔظَٜ ح٬ُٓليٝى ٨ُٓطٍٞس. -1

ٝحهظَف حُٔويحى، ًٔخ أَٗٗخ، ٜٓطِق حُ٘ٚ حُٔئْٓ أٝ حُظلظخ٢ٗ، ٝٛٞ 

وخٍد ُٜٔطِق حُظ٘خٙ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٍأ٣ٚ حُوظخ٢ٓ ح١ٌُ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ حُظزخّ ٓ

اًح ًخٕ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ حُـٔؼ٢ )حُٜ٘ٞٙ حُٔظيحهِش( »٣لظخؽ ا٠ُ ط٤ٟٞق: 

٣لظَٝ حُظزخىٍ ٝحُظيحهَ ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ، كبٕ حُ٘ٚ حُٔئْٓ ٫ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ 

ش، ٝؿٞى ٓؼَ ٌٛح حُٔلّٜٞ. ٝك٤٘ٔخ ٗوٍٞ رٞؿٞى ٗٚ ػخٕ، كبٕ ًُي ٣ؼ٢٘ رزٔخ١

ٗٚ أٍٝ، ٝحُؼخ٢ٗ ٫ ٝؿٞى ُٚ ك٢ كخٍ ؿ٤خد ح٧ٍٝ، طٔخٓخ  ًخُؼ٬هش حُوخثٔش ر٤ٖ 

«ح٧ٍهخّ ك٢ ٓظِِٔٔش كٔخر٤ش
(112)

. 
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إ ٓ٘خه٘ش ٌٛح حُٜٔطِق طل٢٠ ا٠ُ ٗل٢ حُظ٘خٙ ػٖ ٗٚ أٍٝ، ٣ٝؼي 

ٜٗخ  رٌَح  ٤ُْ ػ٠ِ ٓؼخٍ أٝ ٓ٘ٞحٍ، َُٝرٔخ حكظخؿض ٌٛٙ « ؿِـخٖٓ»حُٔويحى 

 ٤ُْ ٓوخٓٚ ٛ٘خ. حُٔ٘خه٘ش ا٠ُ ك٤ِ

َٗف حُٔويحى ٓلٜٞٓٚ ُِٞظخثق، حُِٔظزْ ٓغ ٓلّٜٞ حُلٞحكِ )حُٞكيحص 

حُو٤ٜٜش ح٧ٛـَ(، ٢ٛٝ ػ٘يٙ ٓزغ ػَ٘س ٝظ٤لش، أ١ أٗٚ ٣وظٍِ حُٞظخثق ح١ٌُ 

 ًًَٛخ رَٝد، ٝهي ٠ٔٓ ٌٛٙ حُٞظخثق ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

 ح٩ٛخٗش.

 ح٩ٟخءس.

 حُطَف حُٜٔ٘ق.

 حُٔ٘خكْ.

 غ ػٖ ٛي٣ن(.ح٧ك٬ّ )ؿِـخٖٓ ٣زل

 ح٤ٌٗيٝ ٣زلغ ػٖ ٛي٣ن.

 حَُٜحع.

 حُٜيحهش.

 حُٔـخَٓحص.

 ح٩ٛخٗش )ٓٞؿٜش ا٠ُ ح٩ُٜش(.

 ح٩ٓخءس.

 حُؼوخد.

 حُٔٞص.

 حُزلغ ػٖ حَُٔ.

.َّٔ  حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُ

 ٤ٟخع حَُٔ.

 حُؼٞىس.

ٝحٓظوَؽ حُٔويحى، ٓطٍٞح  ط٤ٜ٘ق حُٞظخثق ٝٓزٔطخ  ك٢ ٓلّٜٞ ػ٬هخطٜخ، 

٘خهٞ أٝ ػ٬هخص حُٔزز٤ش أٝ حُؼ٬هخص ح٤ُِ٘ٓش أٝ ػ٬هخص حُٞظخثق، ػ٬هخص حُظ

حُظل٫ٞص حَُٔى٣ش، ٍُِٞٛٞ ا٠ُ طٌَ٘ حُوٜش ٖٓ ه٬ٍ طٞحُي حُـَٔ أٝ حُؼزخٍحص 

أٝ حُٔؼخ٢ٗ ٓٔخ ٣ٔزوٜخ، أ١ ٟٖٔ حُٔظظخ٤ُش حَُٔى٣ش ُِٔظٖ حُلٌخث٢. ٝرلغ رؼي ًُي 

ُٞهخثغ ك٢ حُظ٘خري حُؼ٬ثو٢ ُِ٘وٞٙ ٖٓ ه٬ٍ حُظٌخَٓ ٝحُٜلش حُظٔؼ٤ِ٤ش ٝح

 حُٔلظَٟش ٝحُٔٔخٛٔش ح٩هزخ٣ٍش.

 ٝحُٕ ر٤ٖ حُ٘ظ١َ ٝحُظطز٤و٢ ك٢ ٗويٙ، ُج٬ ٣ـٍٞ أكيٛٔخ ػ٠ِ ح٥هَ، ٌٝٛح

ِّٓٔٞ ُيٟ ؿخُز٤ش حُ٘وخى حُٔـيى٣ٖ، ٫ٝ ٤ٓٔخ حَُٝحى ك٢ ٤ٓخى٣ْٜ٘، ٝحُٔويحى ٖٓ 

ٍٝحى حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُـي٣ي. ٣ٝزيٝ ٓؼَ ٌٛح ك٢ ط٤٤ِٔٙ ر٤ٖ حُِٖٓ 
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 :ٍ ٤َٓ ح٧كيحع ٝحًظٔخُٜخ حُلؼ٢ِ، ٝحُِٖٓ حُؼخ٢ٗ: ريح٣ش اهَحؽ حُوٜش َٓى٣خ ، ح٧ٝ

 ٝحُِٖٓ حُؼخُغ ك٤غ ٣وّٞ حُوخٙ حُؼخ٢ٗ رَٝح٣ش حُوٜش ٝحَُٔى ٓؼخ .

ٝػ٘يٓخ طليع ػٖ ٝظخثق حُظٌَحٍ، ٍأٟ إٔ حُظٌَحٍ حُظخ١َٛ ٣ول٢ حُؼي٣ي 

ِٔخص أٝ حُظٌَحٍ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ، ٝػٔش ٗٞػخٕ ٖٓ حُظٌَحٍ ك٢ ؿِـخٖٓ ٛٔخ: طٌَحٍ حٌُ

حُِلظ٢، ٝطٌَحٍ حُٔوخ١غ أٝ حُظٌَحٍ حُٔوطؼ٢. ٝٓٔخ ٣لٔي ُِٔويحى ٗخهيح  كيحػ٤خ  أٗٚ 

ؿخُٝ حُ٘وي حُِـ١ٞ، ػ٠ِ اؿَحء ظخَٛس حُظٌَحٍ ك٢ ١ز٤ؼظٜخ حُِـ٣ٞش رخ٧ٓخّ، ا٠ُ 

 اىؿخّ ٌٛٙ حُظخَٛس ك٢ حُٔظٖ حُلٌخث٢.

٬ٓخط٤ش، حهظِح٫  أٝ طز٤ٔطخ  هخّ حُٔويحى، ؿخُزخ ، رظط٣َٞ ٜٓ٘ـ٤ش ٗوي٣ش ر٣ٞ٤٘ش ػ

أٝ ٓٞحءٓش ٍُِٔٞٝع حَُٔى١، ؿ٤َ أٗٚ ٣َطٜٖ، أك٤خٗخ ، َُٔؿؼ٤ش ٗوي٣ش ؿَر٤ش، ُٝٞ 

ًخٗض ؿ٤َ ىه٤وش، ًٔخ ك٢ كٌٔٚ حُوخ١غ ٝحُـخُّ كٍٞ أ٣ُٞٝش ٗوخى ٝؿٜش حُ٘ظَ أٝ 

حُٔ٘ظٍٞ حَُٔى١، كٜٞ ٣ؼي ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض ٖٓ أٝحثَ ح٣ٌُٖ هخٓٞح ربىهخٍ ٜٓطِق 

( أٝ ٝؿٜش POCALISATIONُٝؼَ طؼ٣َذ حُٜٔطِق رخُظزج٤َ أٗٔذ حُظ٤ًَِ )

ك٢ ٓـخٍ طل٤َِ حَُٔى حُو٢ٜٜ، ر٤٘ٔخ حُٜٔطِق طط٣َٞ  POINIDEVEUحُ٘ظَ 

Piont of Viewُٜٔطِق ٝؿٜش حُ٘ظَ 
(119)

. 

ُوي حهظ٢ حُٔويحى ك٢ رلؼٚ أِٓٞرخ  ؿي٣يح  ك٢ ٗوي حَُٔى٣خص ٣ؼظٔي ػ٠ِ رَٝد 

ٓٔخ ٤ٓظؼخٍٝ ػ٤ِٚ ؿخُز٤ش حُ٘وخى حُـيى ح٣ٌُٖ كخٓٞح ٝحُز٤٣ٞ٤ٖ٘ ٝٗوخى ٗؼ٣َش حَُٔى 

كٍٞ ٌٛٙ حُٜٔ٘ـ٤ش حُلي٣ؼش ؿِث٤خ  أٝ حٗظوخث٤خ ، ط٤ُٞلخ ، أٝ طط٣َٞح ، أٝ طؤ٬٤ٛ  ٣ْٜٔ 

 ك٢ ٗوي حُظَحع حُو٢ٜٜ حُؼَر٢.

ػَٔ ٓخ٢ٓ ٣ٞٓيحٕ )ُز٘خٕ( ػ٠ِ طٔؼَ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٫ٝ ٤ٓٔخ  -0-3

ك٢ ى٤ُ٫ش »٫ُش ٝٗؼ٣َش حَُٔى، ٝكٟٞ ًظخرٚ حُ٘وي حُؼ٢ٓ٬، ٓؼط٤خص ػِْ حُي

( ٤ِٓٚ ا٠ُ ٗوي ه٢ٜٜ ٓوظِق ػٖ حُ٘وي 6886« )حُوٜٚ ٝٗؼ٣َش حَُٔى

ُِؼَٔ حُو٢ٜٜ ُْ ٣وخرِٚ حٛظٔخّ ٓٔخػَ ك٢ ٓـخٍ »حُظو٤ِي١، كؼٔش ٟٝغ ٓظ٤ِٔ 

حُيٍحٓش ٝحُ٘وي، هخٛش ٖٓ ك٤غ ط٘خٍٝ ٓوٞٓخطٚ حُـٔخ٤ُش، ٝحُظطَم ا٠ُ 

«ه٤ٜٛٞخطٚ حُل٤٘ش
(114)

ٓٔخ ىػخ ٣ٞٓيحٕ ا٠ُ حٓظوٜخء رؼٞ أٝؿٚ ٗ٘خ١خص ، 

حُ٘وي ٝحُز٬ؿ٤٤ٖ حُؼَد، ُِظؼَف ػ٠ِ ٓخ هيٓٞٙ ر٘ؤٕ حُي٤ُ٫ش، حٗط٬هخ  ٖٓ اٗـخُ 

 .Greimasػَٔ حُي٫ُش ح٤ُّٞ ػ٠ِ أ٣ي١ أْٛ أػ٬ٓٚ، ٫ٝ ٤ٓٔخ أ. ؽ ؿ٣َٔخّ 

ُوي ٓؼ٠ ٣ٞٓيحٕ ا٠ُ رلغ ٓظوٚ ٖٓ أؿَ ػِْ ى٫ُش ػَر٢، ٣ٌٕٞ رَٔطزش 

ش طَْٓ حُوط١ٞ حُؼخٓش ُيٍحٓش طل٤ِ٤ٜش ٝٓٞٓؼش ط٢َٓ ا٠ُ آٍخء ٗظ٣َش ٓويٓ

                                                                 
(. ثـ 1982)القاىرة « فصوؿ»انظر عرضا  مفصال  ومعمقا  لممصطمح في مقالة انجيل بطرس سمعاف في مجمة . 553

 .1987القاىرة  -الييئة المصرية العامة لمكتاب« دراسات في الرواية العربية»ظيرت المقالة في كتابيا 
 .11ػ ص 1991بيروت  ػ دار اآلداب ػ« في داللية القصص وشعرية السرد»سويداف، سامي: . 554
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طل٤ِ٤ِش ك٢ ىٍحٓش حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش ـ حُ٘ؼ٣َش حٗط٬هخ  ٓغ ٓؼط٤خص أ٤ُ٘ٔش ـ 

ٗل٣ٞش رٌَ٘ هخٙ. ٫ٝكع أٗٚ ُْ ٣لَى ُِ٘ؼ٣َش ك٬ٜ  هخٛخ  رٜخ ٣ٔظؼَٝ 

 أٜٓٔخ ٝٓوخ٤٣ٜٔخ ٝٓلخ٤ٜٛٔخ.

ٚ: حُي٢ُ٫ ٍٝأٟ ٣ٞٓيحٕ إٔ ىٍحٓخطٚ ح٤ُٜ٘ش  َُِٔى ُْ طظٞهق ػ٘ي ٓظ٣َٜ

ٝحُ٘ؼ١َ، أٝ ػ٘ي حُـخٗذ حُيحه٢ِ ُِوٜٚ، رَ طؼيطٚ ا٠ُ ًُي حُـخٗذ حُوخٍؿ٢ 

حُٔظٔؼَ ك٢ ح٧رؼخى ح٫ؿظٔخػ٤ش ـ حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُ٘لٔخ٤ٗش ـ حٌُحط٤ش حُظ٢ طظ٤ق ح٫ٗط٬م 

ك٢ ٖٓ حُٔؼط٤خص ح٤ُٜ٘ش حُٔطَٝكش حُظطَم ا٤ُٚ، كٌخٗض ٓوخٍرظٚ حُٜٔ٘ـ٤ش طؼِٖ 

ٝكيطٜخ طؼيى٣ش آٌخٗخطٜخ ح٧ىحث٤ش حُٔؼَك٤ش ٝحُل٤٘ش روٜي طؼ٤ٔن حُزلغ ك٢ ٤ٔ٤ٓخث٤ش 

 أٝ ى٤ُ٫ش حُوٜٚ ٝٗؼ٣َش حَُٔى. 

٤ٔ٤ٓخء ؿٔخ٤ُش حُوٜٚ »حطـٜض ىٍحٓخص ٣ٞٓيحٕ ح٤ُٜ٘ش ا٠ُ 

حُي٫٫ص حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُٔٔخص حُـٔخ٤ُش ك٢ أهخ٤ٛٚ ٓخٍٕٝ »، ٝ«حُلِٔط٢٘٤

٘ٚ حُوَحك٢ ـ ا٬ٛك٤ش حُٔؼوق حُل٤ٌْ ك٢ ٓٞحؿٜش حُلْ حُؼو٢ِ ك٢ حُ»ٝ« ػزٞى

، ٣ٜٝٔ٘خ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم «حُِٔطش حُٔٔظزيس: ىٍحٓش ٗٚ ه٢ٜٜ ك٢ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش

 حُيٍحٓش ح٧ه٤َس.

ٟٝغ ٣ٞٓيحٕ ٓويٓخص ُيٍحٓظٚ، ػخُؾ ك٤ٜخ ٜٓخىٍ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ 

ٔخ٢ُ ح٧ىر٢، ػ٠ِ كٌخ٣ش حُوَى ٝحُـ٤ِْ، ىه٫ٞ  ك٢ حُطخرغ حُل٢ٌٔ ـ حُوَحك٢، ٝحُـ

إٔ ٗٚ حُلٌخ٣ش حُٔؼَ طؼ٢ٔ٤ِ هزَ أ١ ٢ٗء آهَ، ٝإٔ ػٔش ط٬إٓخ  ر٤ٖ ٗؼ٣َظٚ 

طوّٞ ٗؼ٣َش حُلٌخ٣ش حُظٔؼ٤ِ٤ش أٓخٓخ  ك٢ ط٬إّ ح٤ُٜـش حُو٤ٜٜش »ٝر٬ؿ٤ظٚ، اً 

ٓغ ػو٤ٗ٬ش حُطَف حُوخٙ رخُـخ٣ش ح٬ٛ٩ك٤ش حُظ٢ طلٌٜٔخ. ٝاًح ًخٕ رخ٩ٌٓخٕ 

حُظ٬إّ حًٌٍُٔٞ ك٢ ح٢ُٔ٘ ح٧ٍٝ حُوطخر٢ رويٍ ٓخ حُوٍٞ اٗٚ رويٍ ٓخ ٠٣ؼق 

ط٠ؼق حُـٔخ٤ُش ح٧ىر٤ش ك٤ٚ، ًُٝي ٍؿْ ػيّ حهظٜخٍٛخ ػ٤ِٚ، ٝحػظٔخىٛخ أ٠٣خ  

ػ٠ِ أٝؿٚ ٖٓ حُظ٬إّ طظؼِن رخُٔٔظ٣ٞخص حُي٤ُ٫ش ٝحُ٘ل٣ٞش ٝحُِـ٣ٞش ح٧هَٟ ك٤ٚ، 

«ش حُظٔؼ٤ِ٤شكبٕ رخ٩ٌٓخٕ هٍٞ ح٧َٓ ٗلٔٚ، اٗٔخ رٍٜٞس ٓظ٤ِٔس، رخُ٘ٔزش ُِلٌخ٣
(111)

 

أ١ إٔ ٣ٞٓيحٕ ٣ـؼَ ٣ٍِٓش حُلٌخ٣ش ٓ٘طِن حُـخ٣ش حُل٤ٌٔش أٝ حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ كٜٔٚ 

حُز٤٘ش ح٫ٓظؼخ٣ٍش، ٝٛٞ أَٓ ٣ظؼِن رٔزيأ ح٧ٗٔ٘ش، أ١ اٟلخء ٛلخص ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ 

حُل٤ٞحٕ، ٣ٝظٔخءٍ حَُٔء ػٖ طـ٘زٚ ٌُٜح حُٔزيأ حُٔؼَٝف، ٝحُظٔخٓٚ ريحثَ ر٬ؿ٤ش 

ٌح رٌٍ ؿٜٞىح  ٠ٓخػلش ٤ُٔظ٘ظؾ ى٤ُ٫ش ٣ظَٜٛخ ٌٛح حُٔزيأ ىٕٝ ٝر٤خ٤ٗش أهَٟ. ٌٝٛ

ًز٤َ ػ٘خء. ُٝؼِٚ حُُٞغ رخ٤ٗ٬ٌُ٘ش ح١ٌُ هخٝ ك٤ٚ َُإ٣ش ٗؼ٣َش حَُٔى، ٓٔظ٬َٓ  

ك٤ٔخ ٛٞ هخرَ ُ٪٣ـخُ ك٢ كْٜ حُز٤٘ش حُؼخٓش ُِ٘ٚ، ٝحُز٤٘خص حُٜـَٟ ح٧هَٟ، 

ا٠ُ حُظؤ٣َٝ، ٝٓخىطٚ كظ٠خػلض حَُٔرؼخص ٝح٧ٌٗخٍ حُظ٢ ٫ ٣لظِٜٔخ ٗوي ٣ٔؼ٠ 

                                                                 
 .313المصدر نفسو ص. 555
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حٌُِٔخص رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٝحًًَ ٌٛٙ حَُٔرؼخص ٝح٧ٌٗخٍ ُِظؼَف ػ٠ِ ٤ٗ٬ٌٗش 

:ٕ  ٣ٞٓيح

 حَُٔرغ ح٤ٔ٤ُٔخث٢ ح٧ٍٝ حُوخٙ رظ٤٤٠غ حُـ٤ِْ حُلخؿش رؼي حُظلَ رٜخ.

حَُٔرغ ح٤ٔ٤ُٔخث٢ حُؼخ٢ٗ حُوخٙ رخُظٔخّ حُوَى حُٔوَؽ ٖٓ ح١ٍُٞش حُظ٢ 

 أٝهؼٚ حَُ٘ٙ ك٤ٜخ.

٤ٔ٤ُٔخث٢ حُؼخُغ حُوخٙ رخُويٍس ح٩ٗٔخ٤ٗش ػ٠ِ حُ٘ـخف ك٢ حُٜٔخّ حَُٔرغ ح

 حُٔطَٝكش.

 حَُٔرغ ح٤ٔ٤ُٔخث٢ حَُحرغ حُوخٙ رؼ٬هخص حُٜيحهش ٝحُؼيحٝس.

 حَُٔرغ ح٤ٔ٤ُٔخث٢ حُوخْٓ حُوخٙ رلٌٔش حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُلو٤وش ٝحُْٞٛ.

 حَُٔرغ ح٤ٔ٤ُٔخث٢ حُٔخىّ حُوخٙ رخُلٌٔش حُٞؿٞى٣ش.

ٍ: َٓ٘ٝع حُِٔطش.حُٔوط٢ حُؼٞح٢ِٓ ح ٝ٧ 

 حُٔوط٢ حُؼٞح٢ِٓ حُؼخ٢ٗ: َٓ٘ٝع حُٔؼوق.

 حُٔوط٢ حُؼٞح٢ِٓ حُؼخُغ حُوخٙ رَٔ٘ٝع حُـ٤ِْ.

 حُٔوط٢ حُؼٞح٢ِٓ حُوخٙ رَٔ٘ٝع حُوَى.

 حُٔوط٢ حُؼٞح٢ِٓ حُوخٙ رخ٧ٓي.

 حُٔوط٢ حُؼٞح٢ِٓ حُوخٙ رخُلٔخٍ.

 حُل٠خء حُو٢ٜٜ حُوخٙ رخُوَى ٝحُـ٤ِْ.

 خُلٔخٍ ٝحرٖ آٟٝ ٝح٧ٓي.حُل٠خء حُو٢ٜٜ حُوخٙ ر

 حُـيٍٝ حُوخٙ رخُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ك٢ كٌخ٣ش حُوَى ٝحُـ٤ِْ.

 حُـيٍٝ حُوخٙ رخُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ك٢ كٌخ٣ش حُلٔخٍ ٝحرٖ آٟٝ ٝح٧ٓي.

 حُـيٍٝ حُوخٙ رخَُٞٛ ٝحُلَٜ ك٢ كٌخ٣ش حُوَى ٝحُـ٤ِْ.

 حُـيٍٝ حُوخٙ رخُلَٜ ٝحَُٞٛ ك٢ كٌخ٣ش حُلٔخٍ ٝحرٖ آٟٝ ٝح٧ٓي.

 ٍٝ حُٔوخ١زخص حُوخثٔش ك٢ كٌخ٣ش حُوَى ٝحُـ٤ِْ.ؿي

 ِٓلن حُٔوخ١زخص حُوخٙ رؤ١َحف حُلٞحٍ.

 ؿيٍٝ حُٔوخ١زخص حُٞحٍىس ك٢ كٌخ٣ش حُلٔخٍ ٝحرٖ آٟٝ ٝح٧ٓي.

ِٓلن حُٔوخ١زخص حُوخٙ رؤ١َحف حُلٞحٍ
(111)

. 

ظلٜخ طٞظ٤لخ  ٓ٘خٓزخ   ّٝ ٣ٔظِي ٣ٞٓيحٕ ٓويٍس ػخ٤ُش ػ٠ِ حُظل٤َِ حَُٔى١، ٝهي 

ى٤ُ٫ش حُلٌخ٣ش: حُؼوَ ٓلظخف حُظلَ، رَحػش ح٫كظ٤خٍ ك٢ َٛحع  ٌُِ٘ق ػٖ

ح٧ٟيحى، ح٩ريحػ٤ش حُؼو٤ِش ك٢ حُ٘ٚ حُو٢ٜٜ حُظٔؼ٢ِ٤، ٩ٝظٜخٍ أرؼخى ٌٛٙ 

ح٩ريحػ٤ش حُؼو٤ِش: حُز٘خء حُؼو٢ٗ٬ ُِوٜٚ حُوَحك٢، ؿٔخ٤ُش حُ٘ظخّ حُو٢ٜٜ 
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حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢  ٝى٫٫طٚ، حُِٔح٣خ حُؼو٤ٗ٬ش ُٜٞص حَُح١ٝ حُل٢٘، ح٩ريحػ٤ش

حُٔوخ١زخص ٝحُلٞحٍحص. ٝهي حٓظٜيٟ ٣ٞٓيحٕ ك٢ طل٤ِِٚ رٜٔ٘ؾ ؿ٣َٔخّ، 

ٓٔظوِٜخ  ٗظخثؾ ٛخٓش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حٌُحط٢، ٝػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝػ٠ِ 

حُٔٔظٟٞ حُلِٔل٢. إ ٣ٞٓيحٕ ٣ظٔؼَ حُٜٔ٘ؾ حُؼ٬ٓخط٢ رخهظيحٍ طل٬٤ِ  ٓٔظٞػزخ  

 ُؼَحء حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ح٧ىر٢. 

حُوَى »٬ُكض ُِ٘ظَ إٔ ٗخهيح  آهَ ٛٞ كٜي ػٌخّ )٣ٍٞٓش( ىٍّ ٗٚ ٖٝٓ ح

ٗلٞ طؤ٣َٝ طٌخ٢ِٓ ُِلٌخ٣ش حُوَحك٤ش ـ ًٗٔٞؽ ٖٓ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش: »ك٢ ًظخرٚ « ٝحُـ٤ِْ

(، ٝأظَٜ ٓويٍس ٓيٛ٘ش ػ٠ِ طٔؼَ حُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ٓ٬ 6881« )رخد حُوَى ٝحُـ٤ِْ

حػش، ٝأهَ ٤ٗ٬ٌٗش، ٗلٔٚ ك٢ طل٤َِ حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ػ٠ِ ٗلٞ أَٗٔ ٝأًؼَ رَ

ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص أٝٓغ: حُٔ٘ظٍٞ حُ٘ل٢ٔ ـ ح٫ؿظٔخػ٢، حُٔ٘ظٍٞ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢، 

حُٔ٘ظٍٞ ح٧ِٓٞر٢، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ىٍّ حَُٔى ٖٓ ه٬ٍ حُ٘و٤ٜخص حُلخػِش ك٢ 

 ١َُ ٓؼخُـظٜخ ٝٗظخٜٓخ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ.

ٚ: ح٫هظَحٕ ر٤ٖ  حكظظق ػٌخّ ىٍحٓظٚ رَٔٔى حَُُٓٞ حُيحُش ػ٠ِ ٜٓ٘ـ

٤ظ٤ٖ، ح٫ٗلٜخٍ ر٤ٖ ٗو٤ٜظ٤ٖ، حُ٘و٤ٜش، ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ حُؼَٜ٘ ح١ٌُ ٗوٜ

طٔٔٚ هل٢ ك٢ ح٤ُٔخم حُِـ١ٞ، ٓٔظٟٞ حُظٍٜٞ حَُٔحى ط٣َٜٞٙ، ٓٔظٟٞ حُٜٟٞ 

حُٔظوٌ ٤ِٓٝش ُِظ٤ٟٞق، حُٔ٘خرٜش، حُيحٍ، حُٔيٍُٞ، ػْ أٍٝى ٗٚ حُلٌخ٣ش، ٝط٬ٙ 

ر٢، ٝٓٔخ ٣ٔ٘ق ٌٛٙ رٔويٓش طٔٞؽ َٗػ٤ش حُ٘ظَ ا٠ُ ٗٚ ٓظَؿْ ػ٠ِ أٗٚ أػَ ػَ

 حَُ٘ػ٤ش ح٧ٍٓٞ حُظخ٤ُش:

 طٔؼ٤َ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش ُِظَحع حُؼَر٢.

 طـيى حُلخؿش ا٠ُ ٌٛح حٌُظخد ك٢ ػَٜٗخ.

 طؤػ٤َٙ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش.

 أ٤ٔٛش حٌُظخد ػخ٤ُٔخ . 

 ٝأٍٝى رؼي ًُي ح٧ٍٓٞ حُظ٢ طز٤ق َٗػ٤ش حُظؤ٣َٝ حُظٌخ٢ِٓ، ٢ٛٝ:

 ٤جش حُؼَر٤ش.طل٤َِ حٌُظخد ُؼخُْ ٣وٚ حَُح١ٝ ٝحُز

 طٔؼ٤َ رخد حُوَى ٝحُـ٤ِْ ُؼ٬هش ١زو٤ش.

 أ٤ٔٛش حُؼ٬هش ر٤ٖ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُ٘ل٢ٔ ك٢ طط٣َٞ حُليع.

 حُؼخَٓ ح٫ؿظٔخػ٢ ـ حُ٘ل٢ٔ ١َٗ ُٔـٔٞع كؼخ٤ُش حُ٘و٤ٜش.

 أ٤ٔٛش حُٔخىس حُِـ٣ٞش ك٢ ط٘ظ٤ْ حُ٘ٚ.

ِش، ٝحٗظ٠ٜ ػٌخّ، ك٢ ٓويٓظٚ، ا٠ُ ٗظَس ػخٓش طل٤ي إٔ هَحءس حُ٘ٚ ٧ٍٝ ٝٛ

 طِو٢ ك٢ ٍٝع حُٔظِو٢ ٓخ ٢ِ٣:

، ك٢ٜ ٓيهَ Actionحُٔويٓش ٝكيس ٓٔظوِش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٍطزخ١ٜخ رخُؼَٔ  -6»

٣وّٞ ػ٠ِ كٞحٍ ر٤ٖ ِٓي ٝك٤ِٔٞف، ٝػ٠ِ ٍٓخُش طظؼِن رٔٔظٟٞ أىر٢ ٣ظـٌٍ 
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 ك٢ حُؼوخكش حُوي٣ٔش: حُٔؼَ.

ٖ: حُوَى ٝحُـ٤ِْ، ح٧ٓي ٝحرٖ آٟٝ ٝ -2 حُلٔخٍ، ؿٔي حُ٘ٚ ٣ظؤُق ٖٓ كٌخ٣ظ٤

ٝػخ٤ٗظٜٔخ طؼوذ ح٧هَٟ ٓٞػوش حُؼَٟ رٜخ، ٝحُلٌٔش طيهَ، َٓحص ًؼ٤َس، ك٢ 

 ػ٬هش ط٘خٝر٤ش ٓغ حُوٚ ىحهَ حُٔ٘خؿخس ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔخ.

حُوخطٔش حُٜ٘خث٤ش طَىّ حُٔظِو٢ ا٠ُ حُٔويٓش، ك٤٘ـْ ػٖ ٌٛٙ ح٩كخُش ػَٝ  -9

ل٤ِٔٞف، ىحث١َ، ٝحُٔويٓش ٝحُوخطٔش طٔؼ٬ٕ ُلظش كخَٟس ك٢ ك٤خس حُِٔي ٝحُ

«كٜٔخ هخٍؿ٤ظخٕ ػٖ ُٖٓ حُوٚ
(119)

. 

كَِ ػٌخّ كٌخ٣ش حُوَى ٝحُـ٤ِْ أ٫ٝ ، ٓٔظ٘يح  ا٠ُ اٗـخُحص حُ٘وي حُؼ٢ٓ٬، 

ٝٓزظؼيح  ػٖ ٓؤُٞف حُ٘وي حُ٘خٍف حُٔخرق ك٢ حُِـش ح٩ٗ٘خث٤ش، ٝٓـِزخ  ُـش ٗوي٣ش 

ٝطؼَٔ ٣َٛلش ٝٓزخَٗس ٝىه٤وش ٝٝظ٤ل٤ش ٤ِٓٝٔش ٫ ٗـيٛخ ا٫ ُيٟ حُ٘وخى ح٧ٓخطٌس، 

ٌٛٙ حُِـش ٜٓ٘ـ٤ش ٝحٟلش ٝحٓظؼٔخٍ ٓليى ُِٜٔطِق، ك٬ ٣َطٜٖ ُِٜٔطِق 

حُـَر٢، ٫ٝ ٣ٌظل٢ رخُٜٔطِق حُؼَر٢، رَ ٣ئُق ٗزٌش ٓلخ٤ْٛ ٜٝٓطِلخص ػ٠ِ 

ٓز٤َ طط٣َٞ حُز٬ؿش حُؼَر٤ش ٝحُظل٤ٌَ حُ٘وي١ حُؼَر٢ رخَُٝح٣ش ٝحَُٔى، ٝػ٠ِ 

ش، كخٗطِن ػٌخّ ك٢ طل٤ِِٚ ٓز٤َ ك٠خٗش حُٜٔطِق حُـَر٢ ك٢ ٓٔخٍٓش ٗوي٣ش ػَر٤

، ٝحَُُٓٞ، Signesٖٓ حُٔويٓش ا٠ُ حُلٌخ٣ش، ٓؼ٫ٞ  ػ٠ِ ح٩ٗخٍحص حُِـ٣ٞش 

 ٝح٧ه٘ؼش، ٝح٥ػخٍ حُؼـ٤زش.

ٝٝؿي ػٌخّ ُيٟ طل٤ِِٚ إٔ ػٔش هِٜش طو٤ْ ػ٬هش ك٤ٔٔش ر٤ٖ حُٔويٓش 

ٝحُلٌخ٣ش ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُل٢٘، ٣َ٣ٝي رٜخ حُىٝحؿ٤ش حَُح١ٝ، كخُل٤ِٔٞف ح١ٌُ ًًَ 

ٍٝ كَى١ ٢٤ٓٝ ر٤ٖ حَُح١ٝ حُلؼ٢ِ ٝحُٔظِو٢، ٝهي أ٤َٗ  ك٢ حُٔويٓش إ ٛٞ ا٫ ٍح

أٓخ حَُح١ٝ حُلؼ٢ِ ح١ٌُ ٣ويّ حَُٔى كوي «. هخٍ حُل٤ِٔٞف»ا٤ُٚ رخ٤ُٜـش حُِـ٣ٞش 

ك٢ ٓطِغ حُلٌخ٣ش. كٜٞ، ٝح٧َٓ ًٌُي، ٍحٝ ؿٔؼ٢ « ُػٔٞح»أ٤َٗ ا٤ُٚ رخُظؼز٤َ 

ٛٞ ًحص ط١َٝ حُلٌخ٣ش، ٌُٜٝ٘خ ٫ طٌ٘ق ٣ٔؼِٚ ح٤ٔ٠َُ حُـٔؼ٢ ك٢ ٌٛح حُظؼز٤َ، ٝ

ػٖ ٗلٜٔخ رؼ٬ٓخص ٤ٌِٗش ٧ٕ حُوٚ ٣ٔظويّ ح٤ٔ٠َُ حُـخثذ ُٞٛق حٌُحص 

ح٩ٗٔخ٤ٗش، حُظ٢ ٢ٛ، ك٢ ػ٤ٖ حَُح١ٝ ـ حُ٘خٛي، حُٟٔٞٞع ح١ٌُ ٣٘ـِٚ، ٣ٝٞك٢ 

 رخُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ ٓـَٟ حُوٚ، ٖٝٓ ٛ٘خ ٖٓ حُٜؼذ اػخىس ر٘خثٜخ.

٠ اٟخءس ه٤٠ش حُِٖٓ ك٢ ٓـَٟ حَُٔى، ٝأىص ٓؼخُـش حُىٝحؿ٤ش حَُح١ٝ اُ

كٌٜٙ ح٫ُىٝحؿ٤ش طلون حُ٘وِش ُـ٣ٞخ  ٖٓ حُٔويٓش ا٠ُ حُلٌخ٣ش، ٢ٛٝ، هزَ ًَ ٢ٗء، 

كيع ٣ـ١َ ٓغ حُِٖٓ، ٓٔخ ٣لظَٝ أٝ ٤٘٣َ ا٠ُ حُٔٔخٍ حُلٌخث٢، ٝحُلٞحىع 

 طظٞح٠ُ، ك٢ طل٤َِ ػٌخّ، ك٢ ٓٔخٍ حُلٌخ٣ش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:
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 وَى حَُّٜ )كخٍى٣ٖ( ِٓي حُوَىس.ٝػٞد حُوَى حُ٘خد ػ٠ِ حُ

 اُوخء حُظ٤ٖ ك٢ حُٔخء ٝط١ٞي حُٜيحهش ر٤ٖ حُوَى حَُّٜ ٝحُـ٤ِْ.

 طآَٓ ُٝؽ حُـ٤ِْ ٓغ ٛي٣وظٜخ ٝٓوٜيٙ.

 حُِوخء ٓـيىح  ر٤ٖ حُـ٤ِْ ُٝٝؿٚ ٝحُـخٍس.

 حُِوخء ٓـيىح  ر٤ٖ حُـ٤ِْ ٝحُوَى ٝحُٔوخىػش.

طَى، ٣ٝوّٞ ػ٠ِ ٬٣ٝكع ػٌخّ إٔ ٌٛح حُظَِٔٔ ح٢ُِ٘ٓ ُِلٞحىع ؿ٤َ ٓ

طو٤٘ظ٢ ح٫ٓظَؿخع حُيحه٢ِ ٝح٫ٓظَؿخع حُوخٍؿ٢، ٣َٝ٘ٔد ًُي ك٢ طلي٣ي حُِٖٓ 

ٚ: ٖٓ حُِٖٓ ح٢ٌُٗٞ ا٠ُ حُِٖٓ حُ٘ل٢ٔ، ٝػٔش ػـَس ٤ُ٘ٓش، ٢ٛ  ح١ٌُ ٝهغ ك٤ٚ حُو

 حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش ك٢ حُوٚ حُظ٢ ٫ ٣ؼخُـٜخ حٌُخطذ ٓؼخُـش ٤ٜٗش.

خء ُٝؽ حُـ٤ِْ رـخٍطٜخ )حَُٔكِش ٝػٔش ح٫ٓظزخم ح١ٌُ ٣ظـ٠ِ ك٢ كخىػش حُظو

حُؼخُؼش(، ك٤غ طْٔ حُ٘و٤ٜش حُٔٔخػيس ه٤٠ش حُٔٔظوزَ. أٓخ ه٤٠ش حٌُٔخٕ، ك٤لْ 

حُٔظِو٢، رَأ١ ػٌخّ، رؤٗٚ ٣٘ظوَ ٖٓ ٝحهؼٚ حٌُٔخ٢ٗ حُٔزخَٗ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ ا٠ُ 

ػخُْ ه٤خ٢ُ ٖٓ ٛ٘غ ًِٔخص حُوخٙ ٣وغ ك٢ ٓ٘طوش ٓـخ٣َس ُٞحهؼٚ، ٌُٜٝح حٌُٔخٕ 

 حُوخٛش ٝأرؼخىٙ حُٔظ٤ِٔس، حُ٘خ١ت، حُ٘ـَس، حُزلَ، حُـ٣َِس.ٓوٞٓخطٚ 

٣ٝظلخػَ حُٔٔخٍ حُلٌخث٢ ٓغ حُٞٛق رٞٛلٚ ٓٔش ٛخٓش ٖٓ ٓٔخص حُلٖ 

حُو٢ٜٜ، ٝهي ؿخء ٓوظٜيح  ُِـخ٣ش ك٢ كٌخ٣ش حُوَى ٝحُـ٤ِْ، ٓٔخ ٣ٞك٢ رؤٕ حُلًَش 

هي ططٍٞ،  ح٤ُِ٘ٓش ُٜخ ح٣ُٞٝ٧ش ك٢ حَُٝح٣ش، ٝحُٞٛق حَُٝحث٢ ٣ٔؼَ ٝهلش ٤ُ٘ٓش،

ٝهي طوَٜ، ىٕٝ أ١ كًَش ٤ُ٘ٓش. ٠٣ٝخف ا٠ُ حُٞٛق حُٜٔ٘ي ح١ٌُ ٣ؼي ٖٓ 

ٓظخَٛٙ، ٝكٌخ٣ش حُوَى ٝحُـ٤ِْ طويّ ٓ٘ٚ ًٗٔٞؿخ  ك٢ حَُٔكِش حُوخٓٔش حٓظي ك٤ٚ 

 حُل٤ِ حٌُٔخ٢ٗ، حُٔوطغ، ح٫ٓظيحى ح٧ًزَ ٓؼزَح  ػٖ كظَس ٤ُ٘ٓش ه٤َٜس.

ٜٔ٘ؾ حُ٘وي١ حُؼ٢ٓ٬ ك٢ ٫ٗي، إٔ طل٤َِ ػٌخّ َُِٔى ٓؼٔن، ٓٔظٞػذ ُِ

ٛٞؽ ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش، ىٕٝ إٔ ٣ٔظؤػَ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ رٌٜٙ حُٔٔخٍٓش. ٣ِْٝٔ حَُٔء 

حٓظ٤ؼخد حُٜٔ٘ؾ ٝحٗيؿخٓٚ ك٢ ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ح٧ىر٢ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٢٠ُٔ ك٢ 

طلي٣غ ٜٓ٘ـ٤ش ٗوي٣ش ػَر٤ش، ىٕٝ ؿِٞ ك٢ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش، طٔؼ٬  ٓيٛ٘خ  ُِٜٔطِلخص 

ٓل٤ٜٓٞش ى٤ُ٫ش طـَىٛخ ٌٛٙ حُٜٔطِلخص ٖٓ ٤ٌِٗظٜخ ُظِظلْ  حُ٘وي٣ش، هَِ ٗزٌش

ك٢ ٤ٓخم ػوخك٢ ٗوي١ ٣٘خٓذ ٗٔن حُلٌخ٣ش حُوخٙ، ٓؼَ ٜٓطِلخص: حُٞهلش، 

حُظٞطَ، حُـٌد، حُيٍٝ.. حُن، أػ٘خء كي٣ؼٚ ػٖ ح٫ٓظَؿخع حُوخٍؿ٢
(119)

، ٓٔخ طٞكَ 

(6889) «رلغ ك٢ حُٜٔ٘ؾ -هطخد حُلٌخ٣ش»ػ٤ِٚ حُ٘خهي ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض ك٢ ًظخرٚ 
 

(118)
. 
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ٝطظزيٟ ٌٛٙ حُزَحػش أًؼَ ك٢ حٓظويحّ ٓؼط٤خص ػِْ حَُٔى ك٢ ٜٓ٘ؾ حُ٘وي 

، ك٢ ١َُ ٓؼخُـظٜخ Operateursحُؼ٢ٓ٬ ُيٟ طل٤َِ ػٌخّ ُِ٘و٤ٜخص حُلخػِش 

ٝٗظخٜٓخ. ٝطزَُ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ حٓظلخىطٚ ٖٓ حُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ٓ٬ أ٠٣خ  ٖٝٓ آٜخٓخص 

ٝؿ٤َٛٔخ، ٝٛٞ ٓخ طٔؼِٚ ؿٔخٍ حُي٣ٖ رٖ ٗوخى ٗؼ٣َش حَُٔى ٓؼَ ؿ٣َٔخّ ٝؿ٤٘٤ض 

٤ٗن )حُـِحثَ( ك٢ ىٍحٓظٚ حُظل٤ِ٤ِش ُلٌخ٣ش ح٣َُُٞ ٍٗٞ حُي٣ٖ ٝأه٤ٚ ْٗٔ حُي٣ٖ، 

 :ٚ ، «حهظَحكخص أ٤ُٝش ُ٘ظ٣َش ًحص ط٤َٓٔش ُٓٞيس»ك٢ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش، ك٢ ٓوخُظ

ًٝخٕ طَؿٜٔخ ػٌخّ
(111)

. 

خثق ٣ٜٝ٘ٞ طل٤َِ حُ٘و٤ٜخص حُلخػِش ػ٠ِ طط٣َٞ حُلٞحكِ ٝحُٞظ

ٝحُلٞحػَ، حٗط٬هخ  ٖٓ رَٝد ٣ًٍٝظٚ، ٝأظَٜ ػٌخّ ١َُ ٓؼخُـظٜخ ػ٠ِ حُ٘لٞ 

 حُظخ٢ُ:

 اهٜخء ٗو٤ٜش كخػِش ؿيص ؿ٤َ كخػِش.

 ط٘ل٤ش ٗو٤ٜش ؿ٤َ كخػِش ٓئهظخ .

 طؼٜي حُ٘و٤ٜش حُلخػِش.

 أٓخ ٗظخّ حُ٘و٤ٜخص حُلخػِش ك٤ظ٠ق ٖٓ ه٬ٍ ٝؿٞى:

 ٗو٤ٜش كخػِش ػ٠ِ ؿ٤َ ػِْ رخُٔوٜي.

 ػ٠ِ ػِْ رخُٔوٜي. ٗو٤ٜش كخػِش

ػْ ٍٖٛ أ٤ٔٛش حُ٘و٤ٜخص ك٢ ططٍٞ حُٔٔخٍ حُلٌخث٢ ٝػ٬هظٜخ رخُٔوٜي 

ح١ٌُ ٣ٔؼ٠ ُظلو٤وٚ رؼٞحَٓ هل٤ش أهَٟ، طظزيٟ ك٢ ٓ٘ظٍٞحص حَُٔى: حُٔ٘ظٍٞ 

حُ٘ل٢ٔ ـ ح٫ؿظٔخػ٢، حُٔ٘ظٍٞ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، حُٔ٘ظٍٞ ح٧ِٓٞر٢، رـ٤ش طل٤َِ 

، ٝطٞهق أٓخّ حُٔٔظٟٞ حُي٢ُ٫، حُظؼ٬٤ِص حُٞحػ٤ش ك٢ كْٜ ِٓٞى حُ٘و٤ٜخص

ٝأٍىكٚ ٖٓ رؼي رخُٔٔظٟٞ حُ٘ل٢ٔ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٓ٘زٜخ  ا٠ُ حُؼ٬هش ر٤ٖ ٌٛٙ 

حُٔٔظ٣ٞخص. ٫ٝكع إٔ حُٔٔظٟٞ حُي٢ُ٫ ٣وّٞ، ك٢ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔٔخٍ 

حُلٌخث٢، ػ٠ِ كخىػش حٗو٬د ٤ٓخ٢ٓ ٝهغ ك٢ أَٓس ٤ٌِٓش، ػْ ىهَ ك٢ هَحءس ى٤ُ٫ش 

أ٢٘ٗ، ػ٠ِ اػـخر٢ رظل٤ِِٚ حُٔيٖٛ، ٫ أؿي ٍَٟٝس َُِّٓٞ  ُِظل٬٤ٜص، ؿ٤َ

ٝحُظ٤َٓٔخص، ٢ٛٝ ه٤ِِش ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ، ٧ٕ حٌُِٔش حُ٘وي٣ش طل٢ رخُـَٝ، ٓٔخ 

٣ـؼَ ٖٓ ٌٛٙ حَُّٓٞ ٝحُظ٤َٓٔخص ُحثيس، أٝ أٗزٚ رِِّٝ ٓخ ٫ ٣ِِّ، ٝحػظٔي ػٌخّ 

، ٝحٓظ٘طن حَُُٓٞ ػ٠ِ حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ ُِز٤٘ش حُي٤ُ٫ش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُ٘ل٢ٔ

                                                                                                                                                               
)ترجمة دمحم معتصـ وعبد الجميل األزدؼ وعمر حمي( ػ « خطاب الحكاية ػ بحث في المنيج»جينيت، جيرار:  

)الطبعة األولى بالدار البيضاء عاـ  1997 2روع القومي لمترجمة ػ القاىرة الطالمجمس األعمى لمثقافة ػ المش
 .291-33كما يستفاد مف المقدمة( ػ ص ص 1994

 .1991( لعاـ 11انظر ترجمة ىذا المقاؿ في مجمة كمية اآلداب بجامعة صنعاء العدد ). 561
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ٝح٩ٗخٍحص طؤ٬٣ٝ  ُِٔٔظٟٞ ح٫ؿظٔخػ٢. ٝطَٞٛ ا٠ُ ٓخ ٠ٔٔ٣ ٝكيحص ٗظخث٣َش 

َ: ح٧ًَ، ح٣٩وخع، ح٩ػـخد، حُُٞٞع، حُطَد.. حُن. ٝػخُؾ طؤ٣َٝ ٌٛٙ  ى٤ُ٫ش ٓؼ

حُٞكيحص ك٢ ػ٬هخطٜخ رخُٔٔظٟٞ حُ٘ل٢ٔ ٝح٫ؿظٔخػ٢، ٝكَٔ رؼٞ حُي٫٫ص 

ى حُٔٔخص حُ٘ل٤ٔش حُظ٢ طُول٠ ٍٝحء حُظٞحَٛ حُ٘خؿٔش ػٖ حُٔٔخٍ حُلٌخث٢، ٝكي

 حُي٤ُ٫ش، ٝػ٬هش ًُي ًِٚ رخُٔٔظٟٞ ح٫ؿظٔخػ٢ ُِوطخد.

ٝػ٠٘ رخُٔ٘ظٍٞ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ٝؿٜش حُ٘ظَ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طلٌْ حُؼَٔ 

ح٧ىر٢، أ١ ٓ٘ظٞٓش حُو٤ْ حُؼخٓش َُإ٣ش حُؼخُْ ٤ً٘ٛخ ، ٝهيّ ٗٚ حُوَى ٝحُـ٤ِْ ه٤ٔخ  

ٍَ أٝ هلخء ٓـٔٞع حُلٌخ٣خص ؿِث٤ش ٖٓ ٍإ٣ش حُؼخُْ  ح٤ٌُِش حُظ٢ ٣ُؼزَ ػٜ٘خ طؼز٤َ طـ

ك٢ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش. أٓخ حَُإٟ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طظٌ٘ق ك٢ ٌٛٙ حُلٌخ٣خص كٜٔخ حَُإ٣ش 

ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحَُإ٣ش ح٫ؿظٔخػ٤ش، ًخٗلظ٤ٖ ػٖ ٍٛٞس حُٔ٘ظٍٞ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، ًٔخ 

 طزيٟ ٖٓ ه٬ٍ ح٤ُٔخم حُلٌخث٢.

ٞر٢، ٣ٝل٤ي ٤ًل٤ش طوي٣ْ حُٔخىس أِٓٞر٤ش حُوٚ، ػْ ػخُؾ ػٌخّ حُٔ٘ظٍٞ ح٧ِٓ

ر٤٘ٔخ ط٠ٔٔ حُوٜخثٚ حُِـ٣ٞش حُٔٔظويٓش ك٢ ٌٛح حُظوي٣ْ أِٓٞر٤ش حُظؼز٤َ، كٌخٕ 

طل٤ِِٚ ُِٔ٘ظٍٞ حُٟٔٞٞػ٢ ٝحُٔ٘ظٍٞ حٌُحط٢، ٝهي أك٠٠ ا٠ُ ٬ٓكظخص ػخٓش، 

:٢ٛ 

 طط٣َٞ حُٔلٜٞٓخص ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔظِٜش رَإ٣ش حُؼخُْ. -6

 ش ٓغ حُؼخُْ حُيحه٢ِ ُِ٘و٤ٜش.طَحر٢ حُلٌٔ -2

 حُلٌْ ػ٠ِ حُٔ٘ظٍٞ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ىٕٝ ٓلخِٟش ٫ٝ طـ٣َْ. -9

 حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُ٘و٤ٜخص، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٗو٤ٜش حُوَى. -4

ٝػخ٣ٖ ػٌخّ أػَ أِٓٞر٤ش حُوٚ ك٢ ٓظؼش حُ٘ٚ، ٖٓ ه٬ٍ أِٓٞر٤ش حُظؼز٤َ 

ُٔ٘خؿخس، ٝحٗظ٠ٜ ك٢ حَُٔى، ٝأِٓٞر٤ش حُظؼز٤َ ك٢ حُلٞحٍ، ٝأِٓٞر٤ش حُظؼز٤َ ك٢ ح

 ا٠ُ ح٬ُٔكظخص حُؼخٓش حُظخ٤ُش ر٘ؤٕ ح٧ه٤َس:

 اٗؼخع ح٩ٗخٍس ك٢ ح٤ُٔخم ري٫٫ص ٓظؼيىس. -6

 طيٍؽ حُٔو٫ٞص حُِـ٣ٞش ك٢ ٗٔن طؤػ١َ٤ رـ٤ش ح٩ه٘خع. -2

ٝهظْ ىٍحٓش ح٧ػَ رظو٢ٜ أػَ أِٓٞر٤ش حُظؼز٤َ ك٢ ٓظؼش حُ٘ٚ، ك٤غ طظٔؼَ 

٤زش ٝطٌِْ ٝٓوخ١زش  ك٢ ٤ٓخم حُوٚ ظخَٛس طو٤٘ش ح٫ُظلخص رظ٘خٝد ح٠ُٔخثَ ٖٓ ؿ

٫كظش ُِٔظِو٢ ط٠ل٢ ػ٠ِ ح٧ِٓٞد ٗٞػخ  ٖٓ حُظ٘ٞع ٝحُل٣ٞ٤ش، ٝطيكغ ػ٘ٚ حَُطٞد 

حَُٔٔ، ٝه٤َ ٓخ ٣ٔؼِٜخ ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ اريحٍ ح٩ٗخٍحص
(116)

. 
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ٝػخُؾ ػٌخّ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ كٌخ٣ش ح٧ٓي ٝحرٖ آٟٝ ٝحُلٔخٍ، ًٝؤٗٚ ٣وٜي 

حَُٔى١ ح٧ىر٢، ٓوٜٞٛش رخؿظٜخىٙ، ٓز٤٘ش ػ٠ِ ا٠ُ ٣َ١وش ك٢ ٗوي حٍُٔٞٝع 

طط٣َٞ ٜٓ٘ـ٤ش ػِْ ح٧ىُش ٝحُ٘وي حُؼ٢ٓ٬ ٝٗؼ٣َش حَُٔى، ٝأرَُ ٓخ ك٢ ٌٛح 

حُظط٣َٞ ٛٞ ػيّ حُـِٞ ك٢ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش، ٝح٫ٓظلخىس ٖٓ حُظوخٗخص ٝح٧ٗظٔش حُٔؼَك٤ش 

ٝحُِٞحُّ ح٫ٛط٬ك٤ش، ٝطيػ٤ْ رلغ حُوطخد حَُٔى١ رخطٔخع حُٔ٘ظٍٞ حَُٔى١ 

٤ٔظٞػذ آكخم ٍإ٣ش حُؼخُْ، ك٤ٔخ ٓٔخٙ طؼيى حُٔ٘ظٍٞحص: حُ٘ل٢ٔ ـ ح٫ؿظٔخػ٢، ُ

 ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢، ٝح٧ِٓٞر٢.

ُوي ًخٕ ػٌخّ ٝحػ٤خ  ُ٘ـِٚ ح١ٌُ ٣٘يؿْ ك٢ ػ٤ِٔخص ٝػ٢ حٌُحص ٖٓ أٝٓغ 

ح٧رٞحد، كؤٗـِ ٌٛح حُظ٤ًَذ حُ٘وي١ حُوخرَ ُٜٔ٘ـ٤ش طئَٛ ٢ٛٝ ط٘٘ـَ 

 رٔؼ٬٠ص حُظلي٣غ:

ٕ حُلظَس حُظ٢ ظَٜ ك٤ٜخ حٌُظخد، ٣وٜي ٤ًِِش ٝىٓ٘ش، ط٘زٚ أٟق ا٠ُ ًُي أ»

ّ: كخُل٠خٍس حُؼَر٤ش ًخٗض طزلغ ػٖ ًحطٜخ، كِـؤص ا٠ُ  حُلظَس حُظ٢ ٗؼ٤ٜ٘خ ح٤ُٞ

٠ْٛ ٓخ ك٢ حُؼوخكخص ح٧هَٟ ٖٓ طَحع اٗٔخ٢ٗ أًخٕ ٛ٘ي٣خ  أّ كخ٤ٍٓخ  أّ أؿ٣َو٤خ  

«حُـَر٤شػٖ ٣َ١ن حُظَؿٔش، ًٔخ ٗلؼَ ح٤ُّٞ ك٢ ٓٞهل٘خ ٖٓ حُؼوخكش 
(112)

. 

ًظذ ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ ًظزٚ ح٠ُٝ٧ رخُل٤َٔٗش حُظ٢ ٓخ ُزؼض إٔ  -0-9

حٌُظخرش »ظَٜص رخُؼَر٤ش ك٢ ٝهض ٓظوخٍد ه٬ٍ حُؼوي٣ٖ ح٧ه٣َ٤ٖ، ٓؼَ 

(، 6891)رخُِـش حُؼَر٤ش « ٝحُظ٘خٓن: ٓلّٜٞ حُٔئُق ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش

حُؼ٤ٖ ٝح٩رَس: »(، 6881َٝر٤ش )رخُِـش حُؼ« حُٔوخٓخص: حَُٔى ٝح٧ٗٔخم حُؼوخك٤ش»ٝ

 (. 6881)رخُِـش حُؼَر٤ش « ىٍحٓش ك٢ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش

ٍٝحكن ٤ِ٤ًطٞ ًُي ًظخرظٚ رخُِـش حُؼَر٤ش ُؼيى ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ طظَٜ 

(، أٝ ػ٠ِ ٗلٞ ٢ًِ 6892« )ح٧ىد ٝحُـَحرش»رخَُٔى٣خص ػ٠ِ ٗلٞ ؿِث٢ ٓؼَ 

َ: حُ»( 6899ٝ« )حُـخثذ: ىٍحٓش ك٢ ٓوخٓش ُِل١َ٣َ»ٓؼَ  لٌخ٣ش ٝحُظؤ٣ٝ

 (.6899« )ىٍحٓخص ك٢ حَُٔى حُؼَر٢

ٝٗؼَف ك٢ ٌٛح حُل٤ِ، كٔذ ٓخ طوظ٤٠ٚ كخؿخص ىٍحٓظ٘خ، رـٜيٙ ح٧رَُ ك٢ 

ٝٛٞ ٓلَٜ ٛخّ ٖٓ ٓلخَٛ « حُٔوخٓخص»ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١، أػ٢٘ ًظخرٚ 

َٓ٘ٝع ٤ِ٤ًطٞ ك٢ حَُٔى٣خص حُؼَر٤ش، طيػ٤ٔخ  ٧رلخع ح٧ٛخُش حُؼوخك٤ش رٜ٘خؿ٤خص 

ش. ٣ؼٔي ٤ِ٤ًطٞ ا٠ُ حُللَ حُٔؼَك٢ حُ٘وي١ حٓظ٘خىح  ا٠ُ حػظٔخٍ ٣وع ٢٘ٗٝ كي٣ؼ

 رخُظؤ٣َٝ حُي٢ُ٫.
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، ك٢ٜ ٤ُٔض «حُٔوخٓش»ٜٓطِق « حُٔوخٓخص»كيى ٤ِ٤ًطٞ ك٢ حكظظخك٤ش ًظخرٚ 

كٌخ٣ش هَحك٤ش، اً ٣ظؼٌٍ إٔ ٣ٌٕٞ ػٔش ٓئُق ُٜخ، ٖٝٓ حُؼزغ ٓلخُٝش حٍُٞٛٞ ا٠ُ 

خءُش حَُح١ٝ حُلخ٢ُ ح١ٌُ حٓظوخٛخ ٖٓ ٍٝحس ٗٔوظٜخ ح٤ِٛ٧ش، ٝٓخ ٣ٌٖٔ ٛٞ ٓٔ

ط٤٠غ ٫ثلش أٓٔخثْٜ ك٢ ٓخٝ ٣ظِح٣ي رؼيح ؛ ر٤٘ٔخ ٍأص حُٔوخٓش حٍُ٘ٞ ك٢ ُلظش 

ٓليىس، ُٜٝخ ٓئُق، ٌُٜٝح حُٔئُق ٤َٓس ٣ٌٖٔ حَُؿٞع ا٤ُٜخ. ٍٝأٟ إٔ حُٔوخٓش 

ٗؤٕ حُو٤ٜيس ٌَٗ ٫ ٗٞع، ُْٝ ٣ٔ٘ؼٜخ ًُي ٖٓ إٔ طظ٠ٖٔ أٗٞحػخ  ٓوظِلش. اٗٚ 

َكٜخ رخُ٘ظَ ا٠ُ كْٜ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ، ٫ٝ ٤ٓٔخ طٞٓخ٤ٗل٢ٌٔ، ػ٠ِ أٜٗخ ٣ؼ

َُٛس ر٣َش ٫ ٣ُيٍٟ ٤ًق طلظلض. ُي٣٘خ حُي٫ُش حُٔؼـ٤ٔش ُِلظش، ٝرؼٞ »

حُظَحرطخص حُٜيك٣ٞش، ٝرؼٞ حُؼ٘خَٛ ح٣َ٤ُٔش، ٌُٖ ًَ ٌٛح ٫ ٣َىّ حُٜٞس حُظ٢ 

٨ُٗٞحع حُ٘ؼ٣َش  ٠٣ٝخػق ٖٓ ظٍٜٞٛخ حُٔلخؿت، إٔ«. ٓززٜخ ٓئُق حٌُٜٔح٢ٗ

٣ٞؿٚ ح٠ُٕٔٔٞ حُٟٔٞٞػخط٢، ٝحُ٘زَس حُوخٛش »حُظو٤ِي٣ش ٬ٌٗ  ػ٤َٟٝخ  ىحه٤ِخ ، 

رٌَ ٗٞع، ر٤٘ٔخ ٫ طويّ ٓوخٓخص حٌُٜٔح٢ٗ ٗزَس ػخرظش، رَ ح٫ِٗهخ  ٗـ٤ٔخ  ًح ط٣ٞ٘ؼخص 

ٓظؼيىس: اٜٗخ طظ٠ٖٔ ػيىح  ٜٓٔخ  ٖٓ ح٧ٗٞحع حُظ٢ اًح ٗظَ ا٤ُٜخ ػ٠ِ كيس ًخٗض 

«زَسأكخى٣ش حُ٘
(119)

. 

ػْ ىهن ٤ِ٤ًطٞ ٓلّٜٞ حُٔوخٓش ؿٞٛخ  ك٢ حُللَ حُٔؼَك٢ ح١ٌُ ٜٗـٚ ٤٘٤َٓ 

(6818« )ح٤ًٍُٞٞؿ٤خ حُٔؼَكش»كًٞٞ ك٢ ٓئُلخطٚ حٌُؼ٤َس، ٫ٝ ٤ٓٔخ 
 (114)

 ،

(، كزلغ ػٖ حُؼ٘خَٛ حٌُٔٞٗش ُِٔلّٜٞ ٓظظزؼخ  ٜٓخىٍ 6896« )ٗظخّ حُوطخد»ٝ

ػخىس »ًُي حُللَ حُٔؼَك٢ ، ٠ٔٓٝ «هخُن ٗٞع حُٔوخٓخص»حٌُٜٔح٢ٗ ح١ٌُ ٣ؼي 

ىٍحٓش »ٜٓ٘ـ٤ش ٣ظْ حُو٠ٞع ُٜخ ىٕٝ حٗ٘ـخٍ رظيه٤ن كيٝىٛخ، ٓٔخ ٣ٔظيػ٢ 

حُظؤػ٤َحص حُظل٤ِ٤ٜش حُظ٢ طظ٠ق َٓحر٤ظٜخ، ٝاػ٬ٕ أٛخُش ٫ ٣ٌٖٔ حُزَٛ٘ش 

ْ: حٌُٜٔح٢ٗ، ٝحرٖ «ػ٤ِٜخ ، ٌُُٝي ػ٢٘ ٤ِ٤ًطٞ ك٢ ٓظ٘ٚ رؤٔش ٓئُل٤ٖ ُِٔوخٓخص ٛ

ٕ، ٝحرٖ ٗخه٤خ، ٝحُل١َ٣َ. ٤ِٓٝ ك٢ ًظخرخطْٜ، أٜٗخ ٫ َٗف حُو٤َٝح٢ٗ، ٝحرٖ رط٬

ْ: حرٖ َٗف ٝحرٖ رط٬ٕ حهظخٍح »طلَٔ ؿ٤ٔؼٜخ حْٓ ٓوخٓخص،  ٧ٕ حػ٤ٖ٘ ٜٓ٘

ُٔئُل٤ٜٔخ ط٤ٔٔش أهَٟ، ٌُْٜ٘، هٔٔظْٜ، ًظزٞح كٌخ٣خص ٝحٓظؼِٞح ٨ُٗٔخم حُؼوخك٤ش 

«ًحطٜخ
(111)

. 

طظؼِن »ؼٞرش ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ط٤ٔٔش حُٔوخٓش رخُلٌخ٣ش، ا٫ إٔ ػٔش ٛ

رٔٞهؼظٜخ اُحء ح٧ٗٔخ١ ح٧هَٟ ُِلٌخ٣ش حُظ٢ ػَكظٜخ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ٝك٤ٖ ٣ظؼِن 

ح٧َٓ ريٍحٓش حُؼ٘خَٛ حَُٔى٣ش حٌُٔٞٗش ُٜخ، ٝػِش طظخ٢ُ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ طزؼخ  ُ٘ظخّ 
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ػخرض، أٝ ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ػخرظخ ، ٝك٤ٖ ٣ظؼِن ح٧َٓ رٔٔخءُش حُي٫ُش، ٫ ح٧ىر٤ش كلٔذ، 

ُش ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش ٌُٜح حُ٘ظخّ، ٝك٤ٖ ٣ظؼِن ح٧َٓ، اؿٔخ٫  رخٌُ٘ق رَ ًٌُي حُي٫

ػٖ ح٧ٗٔخم حُؼوخك٤ش حُظ٢ طوغ ك٢ ح٧ٓخّ ٜٓ٘خ ٝحُظ٢ طٔ٘لٜخ ٓظَٜٛخ ح١ٌُ 

«ظَٜص رٚ ىٕٝ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔظخَٛ
(111)

ف  َّ . ٝحٗٔـخٓخ  ٓغ ٜٗخؿ٤ظٚ حُٔؼَك٤ش، ػ

ه٤ش، حٓظ٤ط٤و٤ش.. ٓٞحٟؼش حؿظٔخػ٤ش، ى٤٘٣ش، أه٬»٤ِ٤ًطٞ حُ٘ٔن حُؼوخك٢ رؤٗٚ 

طلَٟٜخ، ك٢ ُلظش ٓؼ٤٘ش ٖٓ ططٍٞٛخ، حُٟٞؼ٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝحُظ٢ ٣وزِٜخ ٤ٟ٘ٔخ  

حُ٘ٚ »حُٔئُق ٝؿٍٜٔٞٙ. ٣ٌٕٝٞ أكن حُٜ٘ٞٙ حُٔلَىس ٝح٩ٗـخُحص حُلَى٣ش ٛٞ 

ح١ٌُ ٣ـؼِٜخ ٌٓٔ٘ش، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٣لي ٖٓ ٓيٟ طٔخإ٫طٜخ. ٌٝٛح ٓخ « حُؼوخك٢

ٞٙ أهَٟ، ٝٓؼَك٤خص أهَٟ ىه٫ٞ  ك٢ َٓ٘ٝػ٤ش ٣ـؼَ حُ٘ٚ ٓ٘لظلخ  ػ٠ِ ٜٗ

حُزلغ حُظ٘خ٢ٛ، ٝٛٞ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ٗؼ٣َش حَُٔى ٖٓ ؿٜش، ٖٝٓ ٓٔخص 

حُظل٤ٌ٤ٌش ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ٖٓ ؿٜش أهَٟ. ػوي ٤ِ٤ًطٞ ك٫ٜٞ  ُِٔٞحُحس ر٤ٖ 

حُٔوخٓخص ٜٝٗٞٙ ٖٓ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ، ٝرؼ٠ٜخ ٣ٌخى ٫ ٣ٌٕٞ ٓؼَٝكخ  

ٗٔخم حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُــَحك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُ٘ؼ٣َش. ػْ رلغ ٫ٓظـ٬ء ػيى ٖٓ ح٧

ّٚ رٚ ٓؼخَٛٝ حٌُٜٔح٢ٗ  ك٢ ح٧ٗٔخم حُظ٢ ًخٗض ك٢ ح٧َٛ ٖٓ حُظِو٢ ح١ٌُ ه

ٝأػوخرٚ حُٔزخَٕٗٝ ٓوخٓخطٚ. ٝٗظَ ك٢ حُؤْ حُؼخُغ حُٔوٜٚ ُِل١َ٣َ ك٢ 

ؿْ ٤ِ٤ًطٞ ح٧ٗٔخم حُوي٣ٔش ُِوَحءس رخُو٤خّ ا٠ُ ح٧ػَحف حُلي٣ؼش ُِوَحءس. ٝهي أى

ٗـِٚ رؤرلخع ح٣ُٜٞش حُؼوخك٤ش، رظ٤ًٞيٙ ػ٠ِ أٗ٘خ ٗيٍّ أٗلٔ٘خ ك٤ٖ ٗؼٌق ػ٠ِ 

حُوطخد ػٖ حُٔخ٢ٟ ٛٞ ك٢ ح٥ٕ ًحطٚ هطخد ػٖ »حُ٘ٚ ح٢ٌ٤ٓ٬ٌُ، ٝ

«حُلخَٟ
(119)

. 

هٞحٙ حُٔوخٓخص ك٢ ك٘ي « كٞحٍ ح٧ٗٞحع»ٓلٚ ٤ِ٤ًطٞ ك٢ رلؼٚ ػٖ 

٠خثٜخ طوظَد ٖٓ ٓئُلخص ٖٓ حُلل٣َخص حُٔؼَك٤ش طخ٣ٍو٤خ  ٝك٤٘خ ، ك٢ٜ ك٢ ك

حُــَحك٤٤ٖ حُؼَد ك٢ حُوَٕ حَُحرغ ُِٜـَس: ح٫ٛطو١َ، ٝحُٔوي٢ٓ، ٝحرٖ كٞهَ 

هَٜٝح ٍإ٣ظْٜ ػٔيح  ػ٠ِ ٌِٓٔش ح٬ٓ٩ّ، ٝحَُح١ٝ ٣٘ظوَ ر٤ٖ ػٍٜٞ ٓوظِلش، 

حُٔوخٓش حُز٣َ٘ش، ًَٝ ٓخ ٣ٌٖٔ ٬ٓكظظٚ ٛٞ »١َٝ٣ أكيحػخ  ُْ ٣ل٠َٛخ. ًٔخ ك٢ 

ٓطِغ حُٔوخٓش، ٫ ٣ًٌَ حُظَِٔٔ ح١ٌُ ٌٖٓ  حَُح١ٝ ٖٓ إٔ ح٩ٓ٘خى حُٔٞؿٞى ك٢ 

ٓؼَكش ح٧كيحع حُظ٢ ٣ل٤ٌٜخ، كخٌُِٔ٘ش ح٤ُِ٘ٓش حُظ٢ طؼ٤َٛخ حُٔوخٓش ٓل٤َس: ٤ًق 

٣ٌٖٔ حُؼ٤ٖ ك٢ إٓ ٝحكي ك٢ حُوَٕ حَُحرغ ٝحُوَٕ ح٧ٍٝ ُِٜـَس، كؼ٠ٔ٤ رٖ ٛ٘خّ 

ٓٔخ ٣ـؼَ ٓ٘ٚ ٣ظوط٠ حُوَٕٝ، ٣ٝظلَى ًٔخ ٣٘خء ػزَ حُِٓخٕ، ٓؼَٔح  كو٤و٤خ ، 

اهزخ٣ٍخ ، ٛٞ ٓٔظٞىع حُٔؼَكش ٍٝح١ٝ طَحع ٓلخ١ ربؿ٬ٍ هخٙ. ٝرخهظٜخٍ، 

حُظَحع، ٛٞص ك٢ حُٞهض ًحطٚ ٣َ١ن ٣ٌِٔٚ ك٢ ٓ٘ؼَؿخطٚ « ٛٞص»كٜٞ 
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ٚ: حٌُٜٔح٢ٗ ٝأٓخطٌطٚ ٝٓوِيٝٙ. ٝطئى١ طل٫ٞطٚ ا٠ُ طل٫ٞص ك٢  ٝػوزخطٚ ٝٓلخؿآط

ٟٓٞٞػخط٢، ٝطؼز٤َ ػٖ  حُٔوخٓش ٗلٜٔخ، كٌَ ٓوخٓش ٢ٛ َٓٔكش ُظلٍٞ ُٝيٍٝ

ىٝحّ ٣ٞٛش ػزَ طؼخهذ ح٧ؿ٤خٍ. ٝٝهغ ٤ِ٤ًطٞ ػ٠ِ ٓٔش ٓلخىٛخ إٔ طوطغ حُوَحءس 

 ٗخطؾ ػٖ ؿ٤خد ٍحر٢ َٓى١ ر٤ٖ حُٔوخٓخص. 

ٝطخرغ ٤ِ٤ًطٞ ٓ٘خه٘ظٚ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ٖٓ ح٫ٓظل٠خٍ حُٔؼَك٢ ٝحٗظظخٓٚ ك٢ 

٫ٗظٜخى ط٤ًَذ ٗوي١، ًٔخ ك٢ طلي٣يٙ ٬ُٔٓق ح٠ُٔلي ٝحٓظيحف حُـٕ٘ٞ ٝح

حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٗلٜٔخ ك٢ ػوخكش ٠ٓخىس، »ٝحُؼـخثز٢ ك٢ ٓيحٍ حٌُي٣ش ك٤ٖ طؼٌْ 

«٣ٔؼِٜخ حُٔخؿٕ٘ٞ ٝحُ٘ؼٞد ح٧ؿ٘ز٤ش ٝحُٔخًَٕٝ ٝك٤َ حُظخ٣ٍن حُٔخًَس
(119)

. 

رخص ٝحٟلخ  إٔ ٤ِ٤ًطٞ ٣ؼ٠ي طؤ٣ِٝٚ حُي٢ُ٫ رلل٣َخص ٓؼَك٤ش ٓز٬٤  ٩ىٍحى 

ػيس ٜٓ٘ـ٤ش ًزَٟ ػ٘ي كًٞٞ ٢ٛ حُوطخد حُو٢ٜٜ، ٝٛٞ طؤ٣َٝ ٣ٜ٘ٞ ػ٠ِ هخ

«طَى حُوطخد ٗلٔٚ ٣ظٌِْ، ىٕٝ أ١ طيهَ ٖٓ هزِ٘خ ٗلٖ!»
(118)

، ٌٝٛح ٓخ كؼِٚ ك٢ 

، ٝريأ ٓٔؼخٙ ك٢ طل٤َِ حُز٤٘ش حَُٔى٣ش « حُ٘ٞع: حُظ٤ٔٔش ٝحُز٤٘ش»كي٣ؼٚ ػٖ 

ٍٓخُش حُظٞحرغ »حٌُخٓ٘ش ك٢ حُٔوخٓخص، ٓوخٍٗش رٜ٘ٞٙ أهَٟ ٓوخٍرش ٓؼَ 

ٓٔخثَ »حرٖ ى٣ٍي، ٝٛٞ ٓخ أٗزغ رلؼخ ، ٝ« أكخى٣غ»٫ٝرٖ ٤ٜٗي، « ٝحُِٝحرغ

ٓوخٓخص »٫رٖ رط٬ٕ، ٝ« ىػٞس ح١٧زخء»٫رٖ َٗف حُو٤َٝح٢ٗ، ٝ« ح٫ٗظوخى

)ٓوخٓخص حرٖ ٗخه٤خ(. ؿ٤َ أٗٚ ٫ ٣وغ ػ٠ِ ر٤٘ش َٓى٣ش « حُل٘ل٢ ٝحرٖ ٗخه٤خ ٝؿ٤َٛٔخ

 ٓظٔخػِش، كخُٔوخٓخص أٗزٚ رٌظخرش حَُِٔ ٝحُ٘لَ.

خٍٙ ٤ِ٤ًطٞ كٌخٕ ٓوخٓخص حُل١َ٣َ، ٓزظؼيح  ػٖ َٗكٜخ أٓخ حُظطز٤ن ح١ٌُ حهظ

أٝ طل٤ِِٜخ ٓ٘و١َخ  ك٢ ه٠خ٣خ هَحءطٜخ، ًٔخ أُِّ ٗلٔٚ رٌُي، كخ١٘ذ ك٢ ط٣ٌٖٞ 

حُل١َ٣َ ٝٓخ آُض ا٤ُٚ ٌٓخٗظٚ كظ٠ ٛخٍ ٓلـخ  ٬ُث٣ٌٖ، ٝػَٝ ط٤ٔ٘طخ  ُْٜ ك٢ 

، أ١ ٓخ كَٙ حُل١َ٣َ ػ٤ِٚ ك٢ ط٤ًَذ حُ٘ٚ رٞٓخث٢ «كٞح٢ٗ حُ٘ٚ»

 ؾ ٝح٫ٓظ٬ى حُز٬ؿ٢ ٝك٣َش حُِـش اُحء ٤ٛٔ٘ش حُلٌَس.حُظز٤ِ

حُظِو٢ ح١ٌُ ٣ـ١َ ك٢ ىحهَ ًظخد حُل١َ٣َ ًحطٚ، »ٝحٓظظزغ ًُي ىٍحٓش 

ك٤غ ًَ ٓوخٓش ٓز٤٘ش كٍٞ هطخد ًؼ٤َح  ٓخ ٣ظطِذ، ٧ٓزخد ٓوظِلش، ٓ٘خًٍش 

«حُٔوخ١ز٤ٖ ٝحُظِحْٜٓ ٣ٝوظظْٜ
(191)

«. حُِؼزش ر٤ٖ هطز٢ حُظٞحَٛ»، ًٝخٕ ٓٔخٛخ 

ٍٛٞس حَُٔى، ٢ٛٝ كًَش طوٞى ٖٓ ٓؼ٠٘ ا٠ُ آهَ، ٌُٖ ك٢ « حُظ٣ٍٞش»ٖٓ ؿؼَ 

حُٔوخٓش حُو٤ٖٔٔ، ٤ٓظـِذ حُـٔٞى ػ٠ِ حُلًَش، ٤ٌٕٓٝٞ حُٔؼ٠٘ حُو٣َذ ٛٞ 

حُٔؼ٠٘ حُزؼ٤ي ك٢ ًحص حُٞهض. ٠٠ٓٝ طخ٤ُخ  ا٠ُ ح٫ٌٗزخد رخٛظٔخّ أًزَ ػ٠ِ ىٍحٓش 
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٤ٍَٓٝس َٓى٣ش. ٠٣ٝخف ى٫ُش حُظ٣ٍٞش ٝٝظ٤لظٜخ ك٢ حَُٔى، ٝٓيٟ حٗيٍحؿٜخ ك٢ 

ا٠ُ ًُي حٓظٜيحف حُٔوخٓش حُل٣َ٣َش ُِٔ٘خظَس، ٝٛٞ ٓخ ٫كظٚ رخكؼٕٞ ٓخروٕٞ، 

ٌُٖٝ ٤ِ٤ًطٞ، ٝؿيٛخ حُٔ٘خظَس حُظ٢ طل٢٠ ا٠ُ ه٤٠ش
(196)

. 

ّٚ ٟٝؼ٤ش حُٔخٍى ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش  ٝهظْ ٤ِ٤ًطٞ رلؼٚ رظـ٤ٔغ ػ٘خَٛ طو

خ٣خ حَُٔى ك٢ حُظَحع ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُٜللخص حُٔوٜٜش ُو٠

حُ٘وي١ ٗخىٍس. ٝهي ُلض ٗظَٙ ٓخ أرَٜٙ حُِٔل٢، أكي ٓؼخ١َٛ حُل١َ٣َ، ٣ٞٓخ  ك٢ 

حُٔٔـي ح١ٞٓ٧، ك٤ٖ ُحٍ كِوش ٖٓ حُ٘خّ طل٢٤ رخُل١َ٣َ، ٝطٔظ٢ِٔ ٓ٘ٚ 

 :ٚ إ ٌٛح هي ٟٝغ ٤ٗجخ  »حُٔوخٓخص. ٧ٝٗٚ ٫ ٣ؼَف ًخطز٘خ كوي حٓظلَٔ ػ٘ٚ، كو٤َ ُ

، كخَٜٗف حُِٔل٢ ػ٘ٚ، كَٜ ًخطذ حُٔوخٓش «ػ٠ِ حُ٘خّ ٖٓ ح٧ًخ٣ًذ، ٝٛٞ ٤ِٔ٣ٚ

ًٌحد ٓلظَف؟ ٍر٢ حُٔخروٕٞ ر٤ٖ طؤ٤ُلْٜ حُلٌخث٢ ٝر٤ٖ حُٔؼَ، كخُظَحر٢ ٓوزٍٞ 

ٌُٖ ٫ حُل١َ٣َ ٫ٝ أ١ ٖٓ ٓخرو٤ٚ ُْ ٣ُِ٘ٞح ا٠ُ »ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُلٌخ٣ش، 

حُٔٔظٟٞ ح٧ىر٢ ٤ٔ٤ُِٝح حُٔوخٓش أٝ حُٔؤىرش أٝ حُلي٣غ ػٖ حُٔؼَ. ًخٕ ٖٓ 

«ِٜٓلظْٜ ح٩روخء ػ٠ِ حُو٢ِ ٤ُلِظٞح ٖٓ طٜٔش حٌٌُد
(192)

. 

حَُٔى »ُْٝ ٣ٔغ حُل١َ٣َ ٗلٔٚ ا٠ُ ٗل٢ حٌٌُد، رَ ٓوخٍرش حُٔؼَ، ٧ٕ 

حٌُخًد، حُٔوخٓخص ك٢ ٌٛٙ حُلخُش، ٣ؼَٝ ًَ ٓظخَٛ حَُٔى حُٔطخرن ُِلو٤وش، ٌُ٘ٚ 

، «حُٜيم ٣٘زٚ»٫ ٣طخرن ٫ حُٞهخثغ ٫ٝ ٓؼظوي ح١ٌُ ٣َٝ٣ٜخ. ٛل٤ق إٔ ٓخ ٣وُٞٚ 

ٌُ٘٘خ ك٤ٖ ٗظٔؼٖ ؿ٤يح ، ُٖ ٗـي ا٫ حىػخءحص ًخًرش. ك٬٠  ػٖ إٔ حُل١َ٣َ، ًٔخ 

طؤ٤ُلخطٚ. ُٝٞ ًخٕ ُٚ ٍأ١ ٓوخُق، ٌُخٕ هي « ٫ ٣يػ٢ ٛلش»٫كع حرٖ حُو٘خد 

«أٗخٍ ا٤ُٚ ك٢ ٓويٓظٚ، ُْٝ ٣ِـؤ ا٠ُ حُٔؼَ ُِيكخع ػٖ حُٔوخٓخص
(199)

 ٢ٛ ٌٙٛٝ .

ؼش أٝ حُْٞٛ. ػ٠ِ إٔ أٓجِش حُوخطٔش أًؼَ ر٬ؿش أٗٞحع حَُٔى ًِٜخ طوّٞ ػ٠ِ حُوي٣

ربػخٍس حُٔؼ٠٘ حَُحٖٛ ٝحُٔٔظوز٢ِ ٤ٍَُٔٝس حُظوخ٤ُي ح٧ىر٤ش حٌُخٓ٘ش ك٢ َٓى 

هِل٤ش حُٔوخٓخص، ٍأ٣٘خ ٗزق ح٧ىد ٣َطْٔ رخٓظَٔحٍ، ٝكخُٝ٘خ إٔ »حُٔوخٓخص. كل٢ 

«ٗل٢٤ رٌٜح حُٔلّٜٞ رللٚ ح٧ٗٔخم حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ
(194)

أٗٔخهٚ ، ٝكلٚ رؼي ًُي 

حُٜٔـٍٞس ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ًًَٝ أٓؼِش ٌُُي، ٧ٕ ح٧ىد رٔؼ٘خٙ 

حُلي٣غ ٛٞ ح١ٌُ رخ٬ُٔٗٚ ٤ٗجخ  ك٤٘جخ  ا٠ُ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، هي ١َى ح٧ىد رٔؼ٘خٙ 

حُوي٣ْ، ٫ حٌُِٔش، رَ ٓخ طيٍ ػ٤ِٚ حٌُِٔش، ظِض ًِٔش ح٧ىد ك٤ش. ٝىػخ ا٠ُ طـي٣ي 

ٓجِش حُـي٣يس حُظ٢ ططَكٜخ حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٝا٠ُ حُٜ٘ٞٙ حُوي٣ٔش ػ٠ِ ٟٞء ح٧
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اػخىس ًظخرش ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ًحطٜخ، ًٔخ أػخى آهَٕٝ ًظخرش ح٧ٝى٣ٔش ٝأٝى٣ذ ٌِٓخ  

 ٝح٩ٗـ٤َ.

إ ه٤ٔش َٓ٘ٝع ٤ِ٤ًطٞ ٤ُٔض ك٢ أٓؼخٍ ٌٛٙ حُيػٞحص، ٧ٜٗخ هخثٔش ٌٓ٘ 

ُٕٞ، ٓطِغ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ك٤ٖ حكظٌٟ حٌُظخد، ٝٓخ ٣ِح

حَُٔى حُٔوخٓخط٢، ؿِث٤خ  أٝ ٤ًِخ ، رَ ك٢ ٜٗخؿ٤ظٚ حُلي٣ؼش، حٓظلخىس ٖٓ حُلل٣َخص 

حُٔؼَك٤ش ٝحُظؤ٣َٝ حُي٢ُ٫ ح١ٌُ أٗؼ٘ظٚ حُؼ٬ٓخط٤ش ٝحُظل٤ٌ٤ٌش، ٝطٌٖٔ ك٤٠ِش 

ٜٗخؿ٤ظٚ ك٢ حٓظٔيحىٙ ُوٜخثٚ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ىٕٝ إٔ ٢ِٔ٣ ػ٠ِ أٗٔخهٜخ 

 ِٞر٤ظٚ ٝحًظ٘خكخطٚ ُيٟ ًؼ٣َ٤ٖ ٖٓٔ طِٞٙ.ٜٓطِلخص ٓـظِزش. ُٝؼِ٘خ ٗوَأ رؼٞ أٓ

حٓظلخى ح٤ُِٔٞى١ ٗـّٔٞ )حُٔـَد( ٖٓ حُ٘وي حُٔؼَك٢ حُزخ١ٍ٬ٗ ك٢  -0-1

حُٔظو٤َ ٝحُوي٢ٓ ك٢ »ٗويٙ ٍُِٔٞٝع حَُٔى١ حُٜٞك٢ ك٢ ًظخرٚ حُٔظ٤ِٔ 

(، ٓؼِٔخ حٓظؼخٕ رزؼٞ أىٝحص 6886« )حُظٜٞف ح٢ٓ٬ٓ٩: حُلٌخ٣ش ٝحُزًَش

١ ٝح١َُِٓ ٌُِ٘ق ػٖ ٓؼَكش ٟٓٞٞػ٤ش ط٘خٓذ طل٣َي ٓ٘خٛؾ حُظؤ٣َٝ ح٧ٓطٍٞ

 ح٬ُٝػ٢ ك٢ حُٔظو٤َ، ١ِزخ  ُٔؼ٠٘ ك٢ حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُٜٞك٢. 

أػخٍ ٗـّٔٞ أٓجِش ك٢ ٓويٓش رلؼٚ كٍٞ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُلٌخ٣ش ٝحُزًَش، ٝا٠ُ 

كي ٓخ طٔظط٤غ حُلٌخ٣ش إٔ طئْٓ رًَش؟ ٬٤ُكع إٔ ح٧ىد ٛٞ ح١ٌُ ٗزٜ٘خ ا٠ُ 

أٝ حُوٜش ك٢ ر٘خء ٗظ١َ ًخُظٜٞف ح٢ٓ٬ٓ٩. ٌٌٝٛح، رلغ أ٤ٔٛش حُلٌخ٣ش 

ٗـّٔٞ ح٧ٓط١ٍٞ ٝحُوي٢ٓ ١ٝز٤ؼش حُلٌخ٣ش حُوي٤ٓش، ىٕٝ إٔ ٣ـلَ ػٖ ٌٓخٗش 

٤َٓٓخ ح٤ُخى ك٢ حٌُ٘ق ػٖ حُل٠ٍٞ حٌُٔؼق ُِلٌخ٣ش ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش 

 ح٤ٓ٬ٓ٩ش، كظؼخٟي ٜٓ٘ـٚ حُٔؼَك٢ حُٟٔٞٞػ٢ ٓغ طؤ٤ِ٣ٝش طـ٤ِخص حُوي٢ٓ رخطـخٙ

 هطخد ١ً ٓؼ٠٘.

حٗطِن ٗـّٔٞ ٖٓ ىٍحٓش ػ٬هش حٌَُحٓش رخ٧ٓطٍٞس، ٝطؼز٤َ حٌَُحٓش ػٖ 

 :ٚ ك٢ حُزًَش ٓٔٞ ٖٓ حُٔظو٤َ ا٠ُ »حُوي٢ٓ ح١ٌُ ٠ٔٔ٣ رًَش، ٤َُٜ ا٠ُ ط٤ًَز

حُوي٢ٓ، ٝٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حُلٌخ٣خص حُظ٢ طؼزَ ػٖ ٌٛح حُٔٔٞ، ٝاًح ًخٗض حُلٌخ٣ش 

«٢ٗء طظْ ٓلخًخطٚ أٝ ٓ٘خرٜظٚ أٝ طو٤ِيٙ ٓلخًخس أٝ ٓ٘خرٜش أٝ طو٤ِيح ، كؤ١
(191)

 .

ٝحكظَٝ، ر٘خء ػ٠ِ ٌٛح حُظ٤ًَذ، إٔ حٌَُحٓخص أٝ حُزًَش ك٢ حُوٜٚ حُظ٢ 

٣َٜٝٗخ طلخ٢ً أٍرؼش أٗٔخ١ أٓخ٤ٓش أ٤ِٛش، ٣ٝؼ٢٘ رخ٧ٗٔخ١ ١َُح  أٝ ٗٔخًؽ طظْ 

 ٓلخًخطٜخ، ٌٝٛٙ ح٧ٗٔخ١ ٢ٛ:

 ح٢ُٔ٘ ـ حُٔل١َ ـ ح٧ٓط١ٍٞ. -

 ح٢ُٔ٘ حُ٘ز١ٞ. -
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 ح٢ُٔ٘ ح٩ر٢ٔ٤ِ. -

 ح٢ُٔ٘ حُ٘ؼ٢ٔ٤. -

ٝأٍىف ٗـّٔٞ ٓئح٫  اؿَحث٤خ  ٣٘لغ ك٢ ٤ٓخم حٗ٘ـخُٚ رخُظ٤ًَذ حُٔوظَف، ٛٞ 

٤ًق ٗوظخٍ »ك٢ ًحطٚ ٗخَٓ ٧ٓجِش ًؼ٤َس ٓظلَػش طظَٜ ٛؼٞرخص حُزلغ: 

حُلٌخ٣خص حُظ٢ طؼزَ كو٤وش ػٖ حُزًَش؟ ٓخ حُٔز٤َ ا٠ُ كَُ ح٧ٗٔخ١ ح٧ٓخ٤ٓش 

خّ حُٔوظ٢ِ ٖٓ حُلٌخ٣خص، رَ ٓخ ح٠ُٔخٗش، ٓخ ٓزٍَ اٍؿخع ح٤ِٛ٧ش ٖٓ ًُي حًَُ

كٌخ٣ش ا٠ُ ٢ٔٗ رؼ٤٘ٚ، هخٛش اًح ٝؿي ط٘خرٚ، ٝاًح ٗظؾ طَىى ك٢ حُظ٤ٜ٘ق ٓغ ٢ٔٗ 

آهَ؟ ٓخًح ٗلؼَ رظلخ٤َٛ حُلٌخ٣ش: ٗلٖ َٗؿغ ٌٛٙ حُلٌخ٣خص ا٠ُ أٗٔخ١ ػخٓش، 

ّ: طخ٣ٍن، أٓ خًٖ، َٓى؟ ٓخًح ٓـَىس، ؿٞكخء، ٌُٖٝ حُلٌخ٣ش طؼظٔي ػ٠ِ طلخ٤َٛ ُظوٞ

«ٗلؼَ إً رٌٜٙ حُظلخ٤َٛ؟
 (191)

. 

، «اٌٗخٍ ح٧َٛ»رلغ ٗـّٔٞ ػٖ أَٛ حُزًَش ٜٝٓيٍٛخ أٝ ٓخ ٓٔخٙ 

ُِٞهٞف ػ٠ِ ك٠خء ٓلخًخس حُٔل١َ ـ ح٧ٓط١ٍٞ، حُٔٔظي ٖٓ حُٔ٘ظٞٓش حَُٔؿؼ٤ش 

ُو٤خّ أٝ كيٝع كٌخ٣ش ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع، ٓؼظٔيح  ػ٠ِ طؼ٣َق ٤َٓٓخ ح٤ُخى ٌَُِحٓش ٓٔخ 

 «:طخ٣ٍن ح٧ى٣خٕ»ك٢ ػِْ  ٛٞ ٓخثي

٧ٕ حٌَُحٓش ًلٌخ٣ش ط١َٝ ك٠ٍٞ حُوي٢ٓ ك٢ ٗوٚ ٓؼ٤ٖ ٝحٗزؼخهٚ ك٤ٚ أٝ  -6»

 ػزَٙ. 

٧ٕ ٌٛح حُل٠ٍٞ ُِوي٢ٓ ٛٞ ٓخ ٣ظـ٠ِ ك٢ حُزًَش ًوٞس ى٤٘٣ش طلَ ك٢ ٗوٚ  -2

«ٓؼ٤ٖ أٝ ٢ٗء ٓؼ٤ٖ
(199)

. 

طل٣َٞ »ُوي طَٞٛ ٗـّٔٞ ا٠ُ كؼَ حُظل٣َٞ ح١ٌُ ٣ظْ رٞحٓطظٚ حُٔؼ٢ ا٠ُ 

ٍكغ حُؼخى١ »، «أَٗف ٝأ٠ٔٓ ٝأٗزَ»ا٠ُ « طل٣َٞ حُزيٕ»أٝ « ح٩ٗٔخٕ حُؼخى١

أ١ طل٣َٞ أٗخّ ٝأ٤ٗخء ٖٓ ٟٝغ حٗطُٞٞؿ٢ ا٠ُ ٟٝغ آهَ، »، «ا٠ُ ح٣َُ٘ق

طل٣َٞ حُي١ٞ٤ٗ ا٠ُ هي٢ٓ، ٤ُٜزق حُٔلٍٞ أٝ حُٔظلٍٞ ٓظٞكَح  ػ٠ِ حُويٍس حُظ٢ 

حُلٌخ٣خص حُظ٢ طَٟٝ ط٠ٔٔ ًَحٓش أٝ رًَش ٢ٛ ٓخ طؼزَ ػٖ حٗزؼخهٚ ٝحٓظَٔحٍٙ 

ػٖ ًَحٓخص ح٤ُٝ٧خء، كؼ٠ِ ٌٛح حُٔٔظٟٞ ٖٓ حُظل٤َِ طزيٝ ٝظ٤لش حُلٌخ٣خص ؿ٤ِش 

٫ ؿزخٍ ػ٤ِٜخ. اٜٗخ أىحس ٖٓ أىٝحص ٛ٘خػش حُزًَش، ك٢ ك٤خس ح٢ُُٞ، أ١ ٤ِٓٝش ٖٓ 

ٝٓخثَ حُظلٍٞ ٖٓ حُي٤ٗٝش ا٠ُ حُوي٤ٓش، أٝ ح٣٩ٜخّ رٔؼَ ٌٛح حُظلٍٞ ٝٓظخَٛ 

خ رؼي ٓٞص ح٢ُُٞ ك٢ٜ ًَ ٓخ ٣ظزو٠ ٖٓ رًَش ٌٛح ح٢ُُٞ. ٝاًح طؼز٤َٙ ػٖ ًحطٚ. أٓ

حػظزَٗخ إٔ ًَحٓخص ح٤ُٝ٧خء ٓـَى هَحكخص ٝأًخ٣ًذ أٝ ٣ٌٛخٕ، كبٕ طِي حُلٌخ٣خص 
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طٜزق طؼز٤َح  ػٖ حُٔظو٤َ ح١ٌُ ٣ز٢٘ حُوي٢ٓ ك٢ حُظٜٞف ح٢ٓ٬ٓ٩ 

«٣َٝػخٙ
(199)

. 

ٌٕٞ حُزًَش ٖٓ ٣ٝزيٝ طؤػ٤َ حُٜ٘خؿ٤ش حُزخ٣ٍ٬ٗش ك٢ طل٤َِ ٗـّٔٞ حُـ٤ي ُ

٢ُٝ ٓؼخ٫  ُِ٘ز١ٞ، ك٢ حُظ٬ػذ حَُٔى١ ٝحُٔؼَك٢ رخُٔظو٤َ ٝحؿظَحكٚ ُِٔويّ 

ػزَ ػ٬ثو٤ش حُِٔؽ ر٤ٖ حٌُحص ٝحُٟٔٞٞع، ٝػزَ ٍإ٣ش حُؼخُْ ٓٞؿٞىح  ًٔخ 

ٗؼ٣َش كِْ »رظؼز٤َ رخ٬ٍٗ ٗلٔٚ ك٢ »٣ظَحءٟ ك٢ ه٤ؼخٕ حٌُحص، أٝ ًٔخ أكِٔٚ 

«ح٤ُوظش
(198)

٤ش ك٢ ط٘خٝد حُظخ٣ٍن حُز٢٤ٔ ٝحُظخ٣ٍن . ٝهي حٗظظٔض ٌٛٙ حُؼ٬ثو

 حٌُحثذ ٝحُظخ٣ٍن حُٔـ٤ذ.

ٝحُظخ٣ٍن حُز٢٤ٔ ػ٘ي ٗـّٔٞ ٛٞ حُ٘خثغ أٝ حُطز٤ؼ٢ ك٢ هزَ ح٣٫ُٞش، ٝٛٞ 

حُطز٤ؼ٢ ٧ٕ ُـ٤ٔغ ح٤ُٝ٧خء ك٤خس ى٣ٞ٤ٗش هزَ أٝ ه٬ٍ كظَس ح٣٫ُٞش، ٓغ أٝ ػ٠ِ 

ح١ٌُ « حُٔٔٞ»ٔش أٓخّ ٛخٖٓ ح٣٫ُٞش، ٌُٖٝ ٌٛٙ حُل٤خس حُي٣ٞ٤ٗش طٜزق ه٤ِِش حُو٤

٣طزغ حُل٤خس حُوي٤ٓش. ٝحُظخ٣ٍن حٌُحثذ ٛٞ حُظَؿٔش ح١ٌُ طًٌَ ك٤ٚ حُل٤خس حُي٣ٞ٤ٗش 

٢ُُِٞ، ًـِء أٝ ًَ، ٓوظ٢ِ حهظ١٬خ  طخٓخ  رل٤خطٚ حُوي٤ٓش رل٤غ ٫ ط٘لَٜ طِي 

ػٖ ٌٛٙ. أٓخ حُظخ٣ٍن حُٔـ٤ذ، ك٬ طٞؿي ك٢ كخُظٚ أ٣ش اٗخٍس ٓ٘لِٜش أٝ ٓ٘يٓـش ك٢ 

ا٠ُ حُل٤خس حُي٣ٞ٤ٗش ٢ُُِٞ، ٝهي ٫ ٣٘خٍ ا٤ُٚ، أ١ ا٠ُ ح٢ُُٞ، ا٫ ك٢ ٤ٓخم  حٌَُحٓخص

 حُلي٣غ ػٖ ٢ُٝ آهَ.

ح٢ُٔ٘ حُ٘ز١ٞ ح١ٌُ »٣ٝل٤ي ٌٛح حُظل٤َِ ك٢ ا٠٣خف أْٛ ٓٔخص ح٢ُٔ٘ ح٠ُٔٔٔ 

حُوخٙ رٞحٓطظٚ. ٝٛٞ ٢ٔٗ هخثْ حٌُحص، ٫ ك٢ « ػخُٜٔخ»طلخ٤ًٚ كٌخ٣خط٘خ ٝط٘ظؾ 

ٔل١َ ـ ح٧ٓط١ٍٞ، أٝ حٓظو٬ٍ ٌٛح ح٧ه٤َ ػ٘ٚ، كيٝى حٓظو٬ُٚ ػٖ ح٢ُٔ٘ حُ

«ٌُٖٝ ك٢ كيٝى طٌَحٍٙ ُِ٘زٞس، ٝٝؿٞى كٌخ٣خص ط١َٝ ٌٛح حُظٌَحٍ
(191)

. 

أٓخ ح٢ُٔ٘ ح٩ر٢ٔ٤ِ ك٤ـخُٝ حُليٝى حُظ٢ ٣٘زـ٢ ػ٠ِ حُٔئٖٓ إٔ ٣َحػ٤ٜخ 

٤ُظَ ا٣ٔخٗٚ هخ٤ُخ  ٖٓ حُ٘زٜخص، أ١ إٔ ح٢ُٔ٘ ح٩ر٢ٔ٤ِ ٣ؼ٤َ حُٔئحٍ كٍٞ ١ز٤ؼش 

َٛ ٣ٌٖٔ طٍٜٞٙ رٔؼٍِ ػٖ حُي١ٞ٤ٗ؟ ٌٝٛح ٓخ ٣ظ٤ق ح٫ٗظوخٍ ا٠ُ حُوي٢ٓ، ٝ

ح٢ُُٞ ا٠ُ ار٤ِْ ُؼ٤ٖ ٣ٌَٛٚ ٣ٝلخٍرٚ ٖٓ ٛٞ هخٍؽ »ٓ٘طوش هطَس ٣ظلٍٞ ك٤ٜخ 

«٤ٓطَطٚ!
 (196)

. 

ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش ٖٓ اُـخء حُ٘زٞس »ٝطٌٕٞ حُ٘ظ٤ـش إٔ حُٜٞك٢ ػ٘يٓخ ٣َٜ 

حٌُٕٞ، ًُي ح١ٌُ ٣ِٔي  ٝح٤ُٛٞ٧ش، ٤ٜ٣َٝ حُ٘ز٢ ٝح٩ُٚ ٓؼخ ، كبٗٚ ٣ٜزق ٤ٓي
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 حُويٍس ػ٠ِ حُوٞحٍم، اً ٤ًق طٜؼذ ػ٤ِٚ هخٍهش ٝحُلخٍ ٌٛٙ؟ ٌُٝ٘ٚ ًٌُي ح٤ُٔي

ح١ٌُ ٣لٌْ حٌُٕٞ، ٣ؤَٓ ٢ٜ٘٣ٝ، ٣لَّ ٣ٝلَِ، ٓخُي ٓلظخف حُـ٘ش ٝحُ٘خٍ ح١ٌُ 

٠٣ٖٔ حُ٘ؼ٤ْ ٧طزخػٚ ٝٓلز٤ٚ، ٣ٞكَ ُْٜ حُلٔخ٣ش ٝح٧ٖٓ، ٣َكغ أٓخْٜٓ حُليٝى 

ش حُظ٢ طلَ حُـ٘ش ك٢ ح٧ٍٝ رؼي إٔ أكِض حُ٘زٞس ٝحُلـذ، رٞحٓطش حُزًَ

ٝح٤ُٛٞ٧ش ك٤ٜخ، ك٢ ٗوٚ ح٢ُُٞ. ُٝوي أِٛٚ ٌَُ ًُي حُلّذ، ًٔخ ٣ِػْ، كٜٞ 

«حُٔلذ ح١ٌُ ٣طِذ حُٞٛخٍ ٤ٌُٝد ك٢ ٓلزٞرٚ، ك٬ ٣زو٠ ر٤ٜ٘ٔخ كَم
(192)

. 

٣ًِٞ ٗـّٔٞ رخُظ٤ًَذ حُزخ١ٍ٬ٗ ح١ٌُ ٣ٜؼذ ػ٠ِ حُظلي٣ي أٝ حُظ٤ٔٔش، كوي 

«ٗوي حُو٤خٍ»ح٣ق طخى٤٣ٚ ٜٓ٘ؾ رخ٬ٍٗ ك٢ أىٍؽ ؿخٕ 
(199)

٢ٛٝ ط٤ٔٔش ؿ٤َ ىه٤وش  

ٝؿ٤َ ٓٞكوش، ٝٓٔخٙ ٤ِ٣ٝي كخٗظخ٣ُخ حُؼِْ
(194)

، ٣ٝٔظ٘ي حُظ٤ًَذ حُزخ١ٍ٬ٗ ا٠ُ 

أىٝحص ٓؼَك٤ش ػ٤ِٔش ٖٓ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُٟٔٞٞػ٢ ٝأُٜٝخ ح٫ٓظؼخٍحص ٝحٍُٜٞ 

٣ٍٞش طٞؿَ ك٢ ٗزٖ ٝطو٤٤َ حُٔخىس ٝطؼ٤َٔ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٝحُِـش ظٞح٣َٛش  ٛ

 هخٙ رٜخ.« ٓ٘طن»ح٬ُٝػ٢ أٝ حُ٘طق ك٢ 

٣ٝظَٜ ًُي رـ٬ء ك٢ طل٤ِِٚ ٢ُِٔ٘ حُ٘ؼ٢ٔ٤ ٝحُظ٤ٜٔي ُٚ، كوي حٓظؼَٔ 

ح٩ر٤ٔ٤ِش رٔؼ٠٘ حُِ٘ٝع ا٠ُ حٌُٔزٞطخص ٝحُٔٔ٘ٞػخص ػو٬  َٝٗػخ ، ك٢ حُؼوخكش 

حُؼَر٤ش ـ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُٔخثيس، ٖٓ ؿٜش، ًٔخ حٓظؼِٔٚ، ٖٓ ؿٜش أهَٟ، 

ُوٜٞٙ، رٔؼ٠٘ ٍكغ حُليٝى ر٤ٖ حُوخُن ٝحُٔوِٞم، أ١ ٓـخُٝس ػ٘خث٤ش هللا/ ٝرخ

ك٢ حُلٌخ٣خص حُظ٢ طظليع ػٔخ »حُؼخُْ. ٝطظـ٠ِ ٌٛٙ حُٔـخُٝس، ٝك٢ أػ٠ِ ٍٛٞس، 

، ك٢ ٌٛٙ حُلٌخ٣خص ٣َكغ ح٢ُُٞ ًَ ٓخ ٣لِٜٚ ػٖ هللا، «ٗطلخص حُٜٞك٤ش»٠ٔٔ٣ 

٠غ ٗلٔٚ ٌٓخٗٚ، أٝ ٣ؼِٞ ٣ظٜق رٜلخطٚ، ٣ٝلَ ٓخ ٫ ٣لِٚ، ٣وخٍٕ ٗلٔٚ رٚ، ٣

ػ٤ِٚ.. ك٬ ؿَحرش، ٝحُلخٍ ٌٛٙ، إٔ ٣لَ حُ٘ؼ٤ْ ك٢ ح٧ٍٝ، كوي ٍكغ ح٢ُُٞ 

حُي١ٞ٤ٗ ٜٓ٘خ! ٝهي ٣ٔخػي ػ٠ِ كْٜ ٌٛٙ حُظخَٛس طًٌَ إٔ ح٢ُُٞ ٓلذ، ٝأٗٚ ًٌَ 

ٚ: حُٞٛخٍ. ٌُُي  ٓلذ ٣َ٣ي إٔ ٣ٔظِت رٌٜح حُلّذ، ٣ٌٝٝد ك٤ٚ، كٌٜٙ ريح٣ش ٗؼ٤ٔ

ٝطوَد حُلٌخ٣خص حُظ٢ طلخ٤ًٚ ٖٓ « ح٢ُٔ٘ حُـَح٢ٓ»٢ ٣ٌٖٔ إٔ ط٢ٔٔ ٌٛح حُ٘ٔ

«!«طَؿٔخٕ ح٧ٗٞحم»أٝ « ٍٓخثَ حُؼ٘خم»
(191)

. 
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٣ؼَّٔ ٗـّٔٞ طل٤ِِٚ ٢ُِٔ٘ حُ٘ؼ٢ٔ٤ رٔويٍطٚ حُؼخ٤ُش ػ٠ِ ٟز٢ حُظٞحُٕ ر٤ٖ 

حٌُحط٢ ٝحُٟٔٞٞػ٢ ك٢ ٍىع ح٢ُُٞ رٔخ ٣ـؼَ حُو٤خٍ هخٟؼخ  ُ٘ٔن ٗؼ١َ، ٝهخر٬  

حٓظ٤ٜخّ »ُٔخىس. ُوي ٝؿي ٗـّٔٞ ح٢ُٔ٘ حُ٘ؼ٢ٔ٤ ك٢ ٫ًظ٘خٙ ٟٓٞٞػ٢ ػزَ ٗؼ٣َش ح

، ك٤ٖ ٫ ط١َٝ حُلٌخ٣خص ا٫ ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣ظٔظغ «ك٤ٞ حُٔلخًخس»أٝ« حُ٘ؼ٤ْ

ٖ: أ٫ٝ  »رٞحٓطظٜخ ح٢ُُٞ رزًَظٚ حُوخٛش، ٌٝٛح  إٔ ٛ٘خى كٌخ٣خص طؼزَ  -ٗخرغ ٓ

إ  -ػخ٤ٗخ  رخُلؼَ ػٖ ٌٛٙ حُلخُش ك٤غ ٣زيٝ ح٢ُُٞ أٍٝ ٓٔظل٤ي ٖٓ حٓظ٤ٜخّ حُ٘ؼ٤ْ، ٝ

حٓظ٤ٜخّ حُ٘ؼ٤ْ ٢ًِ ا٠ُ ىٍؿش أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٣٧ش كِوش ٖٓ كِوخص حُيحثَس إٔ طلَّ 

ٓ٘ٚ، رَ إ حٓظلخىس ح٢ُُٞ ٓ٘ٚ ١َٗ ١ٍَٟٝ ٫ٓظلخىس ح٥ه٣َٖ ٓ٘ٚ.. ًُي ٓخ 

«ط٣َٝٚ كٌخ٣خص حُظٔظغ رخ٣٫ُٞش
(191)

. 

٣ٝٔظٞػذ طل٤َِ ٗـّٔٞ ٢ُِٔ٘ حُ٘ؼ٢ٔ٤ ًٍٝس ٗؼ٣َش حُٔخىس، ك٤ٖ ٣ٟٞق 

 ُلٌخ٣ش ا٠ُ هِن ؿٔخ٤ُظٜخ رٞٓخثَ ػي٣يس، أٜٛٔخ: ٓؼ٢ ح

اك٬ٍ حُوي٢ٓ، أ١ حُ٘و٢ أٝ حُٜخك٢ حٌُخَٓ، ٓلَ حُوٌٍ أٝ حُ٘ـْ  -أ٫ٝ  »

 حُِؼ٤ٖ.

 اك٬ٍ حُؼـ٤ذ ٝحُـ٣َذ ٓلَ ح٫ػظ٤خى١ ػو٬  ٝٗو٬  ٝهزَس ٤ٓٞ٣ش. -ػخ٤ٗخ  

ؼٔخٍ اىهخٍ ًؼ٤َ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُـٔخ٤ُش حُطز٤ؼ٤ش ٝحُلٌخث٤ش: إ حٓظ -ػخُؼخ  

حُل٢ٌ ك٢ كيّ ًحطٚ ػَٜ٘ ؿٔخ٢ُ، ٌُٖٝ حُؼ٘خَٛ حُطز٤ؼ٤ش ك٢ حُلٌخ٣ش ٤ُٔض أهَ 

«ؿٔخ٤ُش!
 (199)

. 

٣ٝئى١ اىؿخّ ٗؼ٣َش حُٔخىس ك٢ ٗؼ٣َش حُل٢ٌ ا٠ُ طٔخّ ح٣٩ٜخّ، طٔخّ ٓلخًخس 

حُزًَش، أٝ ك٠٤ٜخ، ًٝرخٗخ  ك٢ كِْ ٣وظش ٛٞ ٍٝف ٛٞك٤ش طـظَف حُٔويّ ُظـِذ 

ٕ ٗـّٔٞ ١َف حُٔئحٍ، ٝأٗخٍ ؿخٗزٚ حُؼ٣ٞٚ ك٤ٔخ حُـ٘ش ا٠ُ ح٧ٍٝ. ُٝؼ١َٔ أ

٣وٚ ٝػ٢ حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُٜٞك٢ اؿخرش ػ٠ِ كيٝى آٌخ٤ٗش حُظ٤٤ِٔ ك٢ 

حُؼوخكش حُؼَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝهخٛش ك٢ ٓـخ٢ُ حُوي٢ٓ ٝحُٔظو٤َ، ر٤ٖ ػوخكش 

 ؟.«ػخ٤ٓش»ٝأهَٟ « ػخُٔش»

ش حُؼَر٤ش: رلغ حَُٔى٣»٣ؼي ٗـَ ػزي هللا ارَح٤ْٛ )حُؼَحم( ك٢ ًظخرٚ  -0-6

( حَُٔ٘ٝع حُؼخ٢ٗ حٌُٔظَٔ، 6882« )ك٢ حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ٍُِٔٞٝع حُلٌخث٢ حُؼَر٢

رؼي ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ، ك٢ حُظؼ٣َق رخَُٔى٣ش ٝػِْ حَُٔى٣خص ٖٓ ؿٜش، ٝك٢ 

حٓظويحٜٓخ أٝ ط٤٤ٌلٜخ ُلخؿخص ىٍّ حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش ك٢ ط٬ٌ٘طٜخ طخ٣ٍو٤خ  ٝك٤٘خ  

ح٤ْٛ ٣وظِق ػٖ ٤ِ٤ًطٞ ك٢ إٔ ح٧ٍٝ ٣ؼِٖ ٜٓ٘ـٚ، ٖٓ ؿٜش أهَٟ. ؿ٤َ إٔ ارَ
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٣َٜٝف رٔوخٛيٙ، ٣ٝؼ٠٘ رخ١٩خٍ حُ٘ظ١َ، ٤ٔ٣َٝ ا٠ُ حُٜٔ٘ؾ ح٫ٗظوخث٢ ح١ٌُ 

٣ٞحثْ ر٤ٖ أٓ٘خؽ ٖٓ ٓ٘خٛؾ كي٣ؼش ٓظؼيىس، ر٤٘ٔخ ٣ِظلض حُؼخ٢ٗ ػٖ ٝٛق ٜٓ٘ـٚ 

ٝأٛيحكٚ ٝا١خٍٙ حُ٘ظ١َ، ٣ٝوخٍد ٜٓ٘ـٚ ٟٖٔ ٝكيس ك٣ٌَش ك٢ ٓيحٍ ٗٞحؿَ 

َ ٝح٣ُٜٞش حُؼوخك٤ش ا٣خٙ، ٝٛٞ ٓيحٍ ػ٣َٞ ًٝ ٓ٘خٍد ٓظؼيىس ٝحؿظٜخىحص حُظؤ٤ٛ

ٓظ٘ٞػش، طِظو٢ ؿخُز٤ظٜخ كٍٞ ٝػ٢ حٌُحص حُو٤ٓٞش ك٢ حُٞؿٞى ٝح٤َُٜٔ، ٫ٝ ٣ول٢ 

ارَح٤ْٛ ٌٛح ح٫ٗ٘ـخٍ، كوي أىٍؽ رلؼٚ ٟٖٔ حُـٜٞى حُٔزٌُٝش ك٢ ٍرغ حُوَٕ 

ٍٙ حُظ٤ًَز٤ش ُِزلغ ك٢ أٍٛٞ حُلٌَ حُؼَر٢، ٜٝٓخى»حُؼ٣َٖ٘ ح٧ه٤َ 

«ٝحُظؼز٣َ٤ش، رـ٤ش ً٘ق ٓٔخطٚ ٝأر٤٘ظٚ ًٍٝخثِٙ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ
(199)

. 

٣ٜٝيٍ ارَح٤ْٛ ػٖ حَُأ١ ٗلٔٚ ح١ٌُ ٣ؼٍٞ ًؼ٤َح  ك٢ كْٜ ٓظخَٛ حُظؼز٤َ 

حُِٔخ٢ٗ ٝحُز٬ؿ٢، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٔظَٜ حَُٔى١ ح١ٌُ ٣ٌَ٘ ا٠ُ ؿخٗذ حُ٘ظخؽ 

حُؼَر٤ش، رظـ٤ِخطٜخ حُل٣ٌَش ٝح٩ريحػ٤ش.  حُٔؼَك٢ ٝحُ٘ؼ١َ، ح٤ٌَُٜ ح٢ٌُِ ُِؼوخكش

ٌٌٝٛح حػظَف رخُٜؼٞرخص حُظ٢ طٞحؿٚ ٗوخى حُظَحع حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ ٗلٞ حٗظوخم 

ٓخىس حُزلغ ٖٓ ٗطخم ُْ ٣ؼظٖ رٜخ، طلو٤وخ  ٝطز٣ٞزخ  ٝكَٜٓش، هزَ ٗويٛخ رٜٔ٘ؾ 

طو٤ِي١ أٝ كي٣غ. ٌُُٝي ؿَٟ كلَ ٝط٘و٤ذ، ٖٓ هزِٚ، ك٢ ٜٓخىٍٛخ ح٤ِٛ٧ش ٖٓ 

حُي٣ٖ ٝح٧ىد ٝحُظخ٣ٍن، ك٬٠  ػٖ ح٣َُٝٔخص حَُٔى٣ش حُظ٢ طئُق ٓظٖ  ػِّٞ

حُٔخىس، ًُٝي ىٕٝ ٝٓخ١ش َٓحؿغ كي٣ؼش، هي طوّٞ ػ٠ِ هَحءس طِي حُٜٔخىٍ، هَحءس 

ٓلٌٞٓش رظَف هخٙ، هي طـٜٞ حُٜيف ح١ٌُ ٣ظٞهخٙ حُزلغ، ٝٛٞ حٓظ٘زخ١ 

ثَس حُؼوخكش حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ك٢ حٍُٔٞٝع حُلٌخث٢ حُؼَر٢، ًٔخ طٌِ٘ض ك٢ ىح

حُؼَر٤ش، ٝػٔش ٛؼٞرش طخ٤ُش ٗخؿٔش ػٖ حُظؤ٤ْٓ حُ٘وي١ ُٜٔطِلخص ؿي٣يس طظَٜ 

رؼِْ ؿي٣ي ٛٞ ػِْ حَُٔى٣خص، ٓٔخ ٣يػٞ حُ٘خهي ا٠ُ طلي٣ي حُٜٔطِلخص َٝٗكٜخ 

ٝا٠٣خف كَٝهخطٜخ. ٝهي كَٙ ارَح٤ْٛ ػ٠ِ أٛخُش رلؼٚ، ٝطـ٘ذ ا٠ُ كي، 

ٔي ٖٓ ٍٓٞٝع َٓى١ آهَ، كٔخ اه٠خع حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش ا٠ُ ٓؼ٤خٍ هخٍؿ٢ ٓٔظ

ًخٕ ٣ٜيف ا٤ُٚ، رظؼز٤َٙ، ٛٞ طلي٣ي حُطز٤ؼش حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش ًٔخ طٌٞٗض ك٢ ٗطخم 

حُٔل٠ٖ حُؼوخك٢ ح١ٌُ طٌِ٘ض ك٤ٚ، ٝهي كون ارَح٤ْٛ ًؼ٤َح  ٓٔخ ٣ٜزٞ ا٤ُٚ، ٝٛٞ 

ٓوخٍرش حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش ٌُٖٝ ٌٛٙ حُٔوخٍرش ُْ طزَأ ٖٓ ٓئػَحص حُٔؼخ٤٣َ 

ػَف حَُٔى٣ش كٔذ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُـي٣يس، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُوخٍؿ٤ش، كٜٞ 

حُؼِْ ح١ٌُ ٣ؼ٠٘ رٔظخَٛ حُوطخد حَُٔى١، »حُ٘ز٣ٞ٤ٕٞ ٝحُِٔخ٤ٕٗٞ ػ٠ِ أٜٗخ 

«أِٓٞرخ  ٝر٘خء ٝى٫ُش
(198)

، ٝهي كٌْ ٌٛح حُلْٜ أِٓٞرٚ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ حطزؼٜخ َُإ٣ش 
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ٓظ٘طخم طخٍس، ح١ٌُ ٣ٔظ٘ي ا٠ُ ح٫« ح٫ٓظوَحء حُل٢٘»حٍُٔٞٝع حَُٔى١، ٢ٛٝ 

 ٝحُٞٛق طخٍس أهَٟ.

حٓظ٘طن ارَح٤ْٛ ح٧ٍٛٞ، حرظـخء حٓظو٬ٙ ح٤ُٜخًَ حُظ٢ طئ١َ ر٤٘ش 

ح٣َُٝٔخص حَُٔى٣ش، ك٢ حُؤْ ح٧ٍٝ ٖٓ حُزلغ، ػْ ك٢ حُؤْ حُؼخ٢ٗ ٓ٘ٚ، ح٫ػظٔخى 

ؿخ٣ظٚ  Daichronicػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُٞٛق ٝحُٔؼخ٣٘ش، ح٧ٍٝ طخ٣ٍو٢ طؼخهز٢ 

٤ٜٜش حَُث٤ٔش ًخُوَحكش ٝح٤َُٔس ٝحُٔوخٓش، ٝحُؼخ٢ٗ: ً٘ق طٌَ٘ ح٧ٗٞحع حُو

حٜٗذ ح٫ٛظٔخّ ك٤ٚ ػ٠ِ ٌٓٞٗخص حُز٤٘ش حَُٔى٣ش  Synchronicٝٛل٢ طِح٢٘ٓ 

٨ُٗٞحع حًٌٍُٔٞس، ٝطٞؽ حُظل٤َِ، رٌ٘ق ٓٔظ٣ٞخص حُظٔخػَ ر٤ٖ ر٤٘ش حُٔٞؿٜخص 

، ك٢ حُوخٍؿ٤ش ٝر٤٘ش حَُٔى، رٔخ ٣ئًي إٔ ح٫طٜخٍ هخثْ ر٤ٜ٘ٔخ، ػ٠ِ ٗلٞ طٔؼ٢ِ٤

.ُٚ ١َٝٓٝ ١َٝٓٝ ٍٝ ٞ: ح٩ٍٓخٍ حَُٔى١ رؤًٍخٗٚ ٖٓ ٍح  أٗي حًَُخثِ أ٤ٔٛش، ٝٛ

ِٝٗلع حهظَحد ٗـَ ارَح٤ْٛ ٖٓ ٗـَ ٤ِ٤ًطٞ ك٢ حٓظٜيحف حَُٔ٘ٝع حُ٘وي١ 

ٖٓ ؿٜش، ٝك٢ حٓظـَحهٚ رٜ٘خؿ٤خص ٓؼَك٤ش ٗوي٣ش كي٣ؼش ٖٓ ؿٜش أهَٟ، اً ٓؼ٠ 

٣زظؼي ػٖ حُظو٣َٞ، ٣ٝظَى ُٜخ  ارَح٤ْٛ ا٠ُ حٓظ٘طخم ح٧ٍٛٞ حُٔؼَك٤ش، حٓظ٘طخهخ  

طلي٣ي ١ز٤ؼش حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش ٟٖٔ »إٔ طٌ٘ق ػٔخ طـ٤زٚ ىٝٗٔخ طؼٔق، رٜيف 

حُز٤٘ش حُؼوخك٤ش ـ حُؼخٓش. ٌُٜح، كل٢ حُٞهض ح١ٌُ ٌٖٓ ح٫ٗلٜخٍ ك٤ٚ، ٖٓ ٍٛي حُز٠٘ 

 حَُٔى٣ش ٨ُٗٞحع، ٌٖٓ ح٫طٜخٍ ٖٓ ً٘ق هٜخثٚ حُز٤٘ش حَُٔى٣ش حُؼخٓش.

ٖٓ حُٔوخٛي « حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش»ْ ك٢ حٓظويحٓٚ ُٜٔطِق ٝهي حكظَُ ارَح٤ٛ

حُؼَه٤ش، ٧ٗٚ ٛيف ا٠ُ حُٞهٞف ػ٠ِ ح٣َُٝٔخص حَُٔى٣ش حُظ٢ طٌٞٗض، أؿَحٟخ  

، ٝحطلن ارَح٤ْٛ ٓغ ؿ٤َٙ ٖٓ «ٝر٠٘، ٟٖٔ حُؼوخكش حُظ٢ أٗظـظٜخ حُِـش حُؼَر٤ش

خم حَُٔى٣ش حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى ٓؼَ ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ ٝدمحم ٍؿذ حُ٘ـخٍ ػ٠ِ حٗزؼ

حُؼَر٤ش ٖٓ حُوٜخثٚ ح٧ِٓٞر٤ش ٝحُظ٤ًَز٤ش ٝحُي٤ُ٫ش ُِـش حُؼَر٤ش، ٖٝٓ 

حُ٘لخ٤ٛش
(181)

. 

ٝؿي ارَح٤ْٛ إٔ حُؼ٘خ٣ش ح٤ٌُِش رؤٝؿٚ حُوطخد حَُٔى١، أك٠ض ا٠ُ رَُٝ 

ط٤خ٣ٍٖ ٍث٤ٔ٤ٖ ك٢ حَُٔى٣ش، أُٜٝٔخ حَُٔى٣ش حُي٤ُ٫ش حُظ٢ طؼ٠٘ ر٠ٕٔٔٞ ح٧كؼخٍ 

َٔى ح١ٌُ ٣ٌٜٞٗخ، اٗٔخ رخُٔ٘طن ح١ٌُ ٣لٌْ طؼخهذ طِي حَُٔى٣ش ىٝٗٔخ حٛظٔخّ رخُ

ح٧كؼخٍ، ٣ٝٔؼَ ٌٛح حُظ٤خٍ رَٝد ٝر٣َٕٔٞ ٝؿ٣َٔخّ، ٝػخ٤ٜٗٔخ حَُٔى٣ش حُِٔخ٤ٗش 

حُظ٢ طؼ٠٘ رخُٔظخَٛ حُِـ٣ٞش ُِوطخد، ٝٓخ ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ٍٝحس ٝأٓخ٤ُذ َٓى 

خى ْٜٓ٘ ٍٝإٟ، ٝػ٬هخص طَر٢ حَُح١ٝ رخ١َُٝٔ. ٣ٝٔؼَ ٌٛح حُظ٤خٍ رخكؼٕٞ ٝٗو

رخٍص ٝطٞىٍٝف ٝؿ٤٘٤ض. إ حُلَٜ ر٤ٖ حُظ٤خ٣ٍٖ ؿ٤َ ٤ٍٓٔٞ، ٝهي أىٍى 

ارَح٤ْٛ ًُي ػ٘يٓخ أٗخٍ ا٠ُ إٔ طخ٣ٍن حَُٔى٣ش ُْ ٣ؼي ٓلخُٝش ُِظٞك٤ن ر٤ٖ 
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ٓ٘طِوخص ٣ٌٖٛ حُظ٤خ٣ٍٖ. ٝهخىطٚ ٌٛٙ ح٩ٗخٍس ا٠ُ اٗخٍحص أهَٟ كٍٞ ططٍٞ 

٣ٍظٚ رظؼز٤َ ُِٗٞ حَُٔى٣ش ٝحُٔ٘ظـ٤ِٖ ك٢ ػِْ حَُٔى٣خص ٖٓ رَٝد ا٠ُ ً

Progeny of Proop  ٓؼَ ؿ٣َٔخّ ٝر٣َٕٔٞ ٝطٞىٍٝف ٝؿ٤٘٤ض، ٖٓٔ ػِٔٞح ػ٠ِ

ط٤ٓٞغ كيٝى حَُٔى٣ش، ُظَ٘ٔ ؿ٤ٔغ ٓظخَٛ حُوطخد حَُٔى١. ػْ ػخى ارَح٤ْٛ ا٠ُ 

حُلٌَس حُٔخثيس كٍٞ حٗليحٍ ح٣َُٝٔخص حَُٔى٣ش رٍٜٞس ػخٓش، ػٖ ؿٌٍٝ حُ٘لخ٤ٛش، 

٫ٝ ٣وظِق حَُٔى حُؼَر٢ حُوي٣ْ «. كٖ ُلظ٢»ك٢ٜ ًُي أٜٗخ ًخٗض طظيحٍٝ ٓ٘خكٜش، 

ػٖ ًُي
(186)

 . 

حهظخٍ ارَح٤ْٛ أٗٞحػخ  َٓى٣ش رؼ٤ٜ٘خ ٢ٛ حُلٌخ٣ش حُوَحك٤ش ٝح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش 

ٝحُٔوخٓش، رٞٛلٜخ ح٧ٗٞحع حُظ٢ ط٤ٜؤص ُٜخ حُظَٝف، ُظٌٕٞ أظَٜ ح٧ٗٞحع 

ٞحع َٓى٣ش ٝح٧ٌٗخٍ حُو٤ٜٜش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ، ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ اؿلخُٚ ٧ٗ

ًؼ٤َس ؿَص ح٩ٗخٍس ا٤ُٜخ ٖٓ هزَ. ٝحٓظ٘طن ك٢ رلؼٚ ػٖ حُٔٞؿٜخص حُوخٍؿ٤ش 

َُِٔى حُؼَر٢، ح٧ْٓ حُظ٢ هخٓض ػ٤ِٜخ حُ٘ظ٣َش حُ٘لخ٤ٛش ك٢ طو٤٤يٛخ ُِٔ٘طٞم، 

 هَِ ِٛظٜخ رخُظخَٛس حُي٤٘٣ش.

ٝٝؿي ارَح٤ْٛ ًٍخثِ حُ٘ظ٣َش حُ٘لخ٤ٛش ك٢ أػٔخٍ ح٧ىرخء حٌُزخٍ، ٌٓ٘ 

= 4196، ا٠ُ ػ٢ِ رٖ ٍٟٞحٕ «ًّ أه٬م حٌُظّخد»ٍٓخُظٚ حُـخكع، ك٢ 

(، كوي ٓٞؽ حُـخكع َٗػ٤خ  اك٬ٍ حُٔ٘خكٜش ٓلَ حٌُظخرش، ٝأْٜٓ ك٢ 6116

ط٤َٓوٜخ، ٝٓ٘لٜخ هٞس ُٔٔخٍٓش ىٍٝٛخ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ك٢ ػَٜ طؤ٤ٜٓٔخ 

ح٧ٍٝ، ٣ٌٝخى حَُٔء ٣ـي ٗظ٣َش ػَر٤ش طٔٞؽ حُ٘لخ٤ٛش ُيٟ ػ٢ِ رٖ ٍٟٞحٕ. ػْ  

خهٖ رؼي ًُي أًٍخٕ ٗظ٣َش ح٩ٓ٘خى حُٔظزؼش ك٢ حُظٞح٣ٍن ٝحُظَحؿْ ٝح٣َُٝٔخص ٗ

ح٩هزخ٣ٍش ٝحُِـ٣ٞش، ٝهي ٝؿي إٔ ٓظخَٛ ٤ٛٔ٘ش ٗظ٣َش ح٩ٓ٘خى ػ٠ِ ٓؼط٤خص 

 حُؼوخكش حُؼَر٤ش ح٧هَٟ، ٣ٜؼذ كَٜٛخ.

اٗٚ حؿظٜخى ٣ٔيّ حُ٘لخ٤ٛش ٖٓ ح٧ىد حُ٘ؼز٢ ا٠ُ ح٧ىد حٌُٔظٞد أٝ ح٢َُٔٓ، 

٫ ٣ٞحك٢ حُٞهخثغ ح٧ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش ٌٓ٘ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ حُٜـ١َ ٝٛٞ حؿظٜخى 

 ك٤ٖ ٓخى حُظي٣ٖٝ، ٝطوِٜض حُ٘لخ٤ٛش ا٠ُ كي ًز٤َ كظ٠ ك٢ ٓـخٍ ح٧ىد حُ٘ؼز٢.

حٍطز٢ حُوٚ ػ٘ي ارَح٤ْٛ رل٠خء حُي٫ُش حُي٤٘٣ش، كِْ ٣٘ظَ ُِوٜٚ ك٢ 

َ، ٝطوي٣ْ حُوَإٓ، ا٫ رٞٛلٜخ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓٞػظش، ٝطٜيف ا٠ُ َٟد حُٔؼ

حُٜ٘ق، ٖٓ ه٬ٍ ٝهخثغ حُٔخ٢ٟ حُٔـَهش ك٢ حُويّ، ًٌُٝي كيى حٍَُٓٞ ٝظ٤لش 

حُوٚ، ٢ٛٝ حُظ٤ًٌَ ٝحُٞػع ٝح٫ػظزخٍ، ًٝخٗض ٌٛٙ ٢ٛ حُٔٞؿٜخص ح٤ُٜٔٔ٘ش ك٢ 

ٗ٘ٞء أهزخٍ ٝػظ٤ش حػظزخ٣ٍش، ٝظلض ك٢ هيٓش حُي٣ٖ. ًٝخٗض حَُٔكِش حُظخ٤ُش ٢ٛ 

ىٍص ا٠ُ حُوَٝؽ ٖٓ حُٔٔـي ا٠ُ أٓخًٜ٘خ ٗ٘ٞء كجش حُوٜخ٤ٖٛ ٝح٣ًٌَُٖٔ حُظ٢ رخ
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هٜٚ »حُوخٛش، ػ٠ِ إٔ ارَح٤ْٛ حُظلض ػٖ ٌٛح حُظطٍٞ ا٠ُ ٍٛي ظٍٜٞ 

ٝىأرٜخ ُظؤ٤ْٓ ٝؿٞىٛخ روَٝؿٜخ ػٖ ح٩ٓ٘خى حُلو٤و٢ ٝحُٜخىم، ٤ُْٝ « حُؼخٓش

ٖٓ حُٔٔـي كلٔذ، ُٝؼَ ٝؿٜش ٗظَٙ ط٠َٔ ٓؼَ ٌٛح حَُأ١، ٧ٕ ٍىّ حُلؼَ 

٣لٜق ػٖ ًُي ًِٚ، ٧ٕ حُوٜٚ « ٝهٜخ٤ٜٛخ هٜٚ حُؼخٓش»حُؼ٤٘ق اُحء 

حٓظوخّ ػ٠ِ ٣ي حرٖ »ط٢ِٜ حُٔئٖٓ ػٖ ى٣٘ٚ، ًٞٗٚ ٣٘٘ـَ رٜخ ٫ٝ ٣ؼظزَ رٜخ، ٝهي 

حُـ١ُٞ ٓٞهق ٗخَٓ طـخٙ حُوٜخٙ ٝحُوٜٚ، حٓظٔيٙ ٖٓ ِٓطش حُِٔق، حُظ٢ 

«٤ٛٔ٘ض ك٢ حُوَٕٝ حُٔخروش ػ٤ِٚ
(182)

، ًٝخٕ ٌٛح حُٔٞهق ك٢ أٓخّ ح٤ُٜخؿش 

ح٬ٓ٩ّ ٖٓ حُوٚ، حُيحػ٢ ا٠ُ ٟز٢ كؼخ٤ُش حُوٚ ٝطٞؿ٤ٜٜخ حُ٘ظ٣َش ُٔٞهق 

ُظلو٤ن أؿَحٝ ٝػظ٤ش ٝأه٬ه٤ش ػخرظش، ًُي إٔ ٓٞهق ح٬ٓ٩ّ، »طٞؿ٤ٜخ  ٓليىح ، 

٫ ٣وظَٜ ػ٠ِ ٟٝغ ١َٝٗ ٣٘زـ٢ اطزخػٜخ ٝكٔذ، رَ ٛٞ ٣وظَف ٟٓٞٞػخص 

حُوٜٚ، ٣ٝٞؿذ ط٘ل٤ٌٛخ، ؿَٝ ط٣ٌٜذ حُِٔٞى ح٫ؿظٔخػ٢، ٝحُظؼز٤َ ػٖ 

ُي٣ٖ، ك٤ٌٕٞ ٓـِْ حُوٜٚ، رلٔذ ٓٞهق ح٬ٓ٩ّ، ٓـِٔخ  ى٤٘٣خ ، ٛيكٚ كَٝٝ ح

حُظٞؿ٤ٚ ٝحُٞػع، ٣وق ك٤ٚ حُوخٙ، ٓٞهق حُٞحػع حُي٢٘٣، ػ٠ِ أىُش ح٧كٌخّ ٖٓ 

هَإٓ ٝٓ٘ش، ٤َٓٝ حُلخ٤ِٟٖ ٝح٤ُٝ٧خء، ػْ ٣٘لٞ ٓ٘ل٠ طؼ٤ٔ٤ِخ  ك٢ ر٤خٕ أٍٛٞ 

ػِّٞ حُلي٣غ  حُؼزخىحص، ٝٗئٕٝ حُٔؼخ٬ٓص، ا٠ُ ؿ٤َ ًُي ٓٔخ ٣٘يٍؽ ك٢

ٝحُلوٚ
(189)

. 

٫ ٣ؼ٠٘ ارَح٤ْٛ رظطٍٞ حُٔٞهق ٖٓ حُوٚ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ٓوظَٜح  ػ٠ِ 

ٓٞهق ا٢ٓ٬ٓ، ٤ُْٝ حُٔٞهق ح٢ٓ٬ٓ٩، ٧ٕ ػٔش ط٤خٍحص أهَٟ ٓوظِلش. 

أىؿٔض، ك٢ َٓحكَ طخ٤ُش، حُوٜش ك٢ ِٛذ حُظؤ٤ُق حُؼَر٢، حُظخ٣ٍو٢ ٝحُلِٔل٢ 

« حٌُخَٓ»ُٝ٘ظؤَٓ رؼٞ أٜٓخص حٌُظذ ٓؼَ  ٝحُٜٞك٢ ٝح٧ىر٢ ٝحُِـ١ٞ ٝٓٞحٙ،

٫رٖ « ُٔخٕ حُؼَد»٨ُٛلٜخ٢ٗ، ٝ« ح٧ؿخ٢ٗ»ُِـخكع، ٝ« حُزو٬ء»ُِٔزَى ٝ

 ٓ٘ظٍٞ، ُ٘ؼَف حُلـْ حٌُز٤َ ُِوٜش أٝ حَُٔى ك٤ٜخ.

حٛظْ ارَح٤ْٛ رل٠خء حُلٌخ٣ش حُوَحك٤ش، ٫ٝكع إٔ حُزٞحرش حُظ٢ ىهِض ر٤ٜ٘خ 

، ًخٗض هي كظلٜخ حٍَُٓٞ ٗلٔٚ، ٫ حهظيحء حُوَحكش َٗػ٤خ ، ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش

رخ٧كؼخٍ حُوَحك٤ش، ك٤ٔخ ٣زيٝ، اٗٔخ رـ٤ش حُظ٤ِٔش ٝحَُٔٔ حُِط٤ق ح١ٌُ ٫ ٣وِٞ ٖٓ 

ٛيف حػظزخ١ٍ، ٫ ٣ظؼخٍٝ ٝطؼخ٤ُْ حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩. ٝطٞهق ٤ِٓخ  ػ٘ي كي٣غ 

، ٤ٔٛ٧ش ًُي، كخُظؼزض ٖٓ ٗٔزش حُلي٣غ ا٠ُ «كي٣غ هَحكش»حٍَُٓٞ ػٖ 

ؼ٢٘ ػ٘خ٣ش حُؼَد حُٔزٌَس رٌٜح حُ٘ٞع حُو٢ٜٜ، ٓؼِٔخ ٣ٌ٘ق طٞحُي حٍَُٓٞ ٣

حُلٌخ٣خص ٟٖٔ ا١خٍ حُلي٣غ ٗلٔٚ ػٖ حُز٤٘ش ح١٩خ٣ٍش ُِلٌخ٣ش حُوَحك٤ش، ىٕٝ إٔ 

٣ـلَ ػٖ ٜٓخىٍ أهَٟ ٫ طوَ ٗٔزش حُلي٣غ ٍَُِٓٞ ًوٍٞ ح٢٘٣َُ٘ 
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ٝكي٣غ هَحكش ٓؼَ ٓخثَ ػ٠ِ أُٔ٘ش حُ٘خّ ك٢ حُوي٣ْ (: »6222=168)

ػْ ٍأٟ ارَح٤ْٛ ك٢ ٓظٖ كي٣غ «. ي٣غ، ٠٣َد ٌَُ كي٣غ ٫ كو٤وش ُٚٝحُل

ٓ٘ق حُلٌخ٣ش ٓوخرَ ح٫ٓظٔظخع رخُل٤خس، »هَحكش ٓخ ٍآٙ ٤ِ٤ًطٞ ك٢ ٓؼ٠٘ حُلٌخ٣ش، 

«ٝرؼزخٍس أهَٟ ٓوخ٠٣ش حُل٤خس رخُلٌخ٣ش
(184)

. ُٝيٟ طو٤ٜٚ ُِظؤ٤ُق حُوَحك٢ ػ٘ي 

يحُٜٝخ ح٣٧ي١ هزَ ٓ٘ظٜق حُؼَد ٝؿي أًؼَ ٖٓ ٓزؼ٤ٖ ًظخرخ  ك٢ ح٧ٓٔخٍ حُظ٢ طظ

حُوَٕ حَُحرغ. ٠٣ٝخف ا٤ُٜخ ًظذ حُوَحكخص حٌُؼ٤َس حُظ٢ أٍٝىٛخ حرٖ حُ٘ي٣ْ ك٢ 

أٓٔخء هَحكخص طؼَف رخُِوذ، ٫ »حُلٖ حُؼخُغ ٖٓ حُٔوخُش حُؼخٓ٘ش طلض ػ٘ٞحٕ 

 «. ٗؼَف ٖٓ أَٓٛخ ؿ٤َ ٌٛح

ٔخء ٝأػخى ارَح٤ْٛ ٓظٞحطَ حُوٍٞ ك٢ ٟٓٞٞع أُق ٤ُِش ٤ُِٝش: ٓؼ٠ِش ح٫ٗظ

ٝحُظؤ٤ُق، حػظٔخىح  ػ٠ِ ٓلٖٔ ٜٓي١ ا٣خٙ ٤َٜٓٝ حُؤِخ١ٝ ٝٓلٔٞى ١َٗٞٗش 

ٝؿ٤َْٛ، ٝحهظخٍ ُظٔل٤ٚ حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ُِلٌخ٣ش حُوَحك٤ش ٝرلؼٜخ ػ٬ع ًهخثَ 

حُظ٢ ىٍٜٓخ ٝكووٜخ َٝٗ٘ٛخ ٓلٔٞى « ٓخثش ٤ُِش ٤ُِٝش»ٝ« أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»٢ٛ: 

١َٗٞٗش
(181)

«٣َزشحُلٌخ٣خص حُؼـ٤زش ٝح٧هزخٍ حُـ»، ٝ
(181)

. 

ػي ارَح٤ْٛ هَحكش َُٜٗحى أًٗٔٞؿخ  ػخ٤ُٔخ  ُِلٌخ٣ش ح١٩خ٣ٍش، ٝٛٞ ٜٓطِق 

ٓـظِذ ػٖ ٤ٓخؿ٤َ ٛخٍىص رؤٜٗخ ًُي حَُٔى حًَُٔذ ٖٓ ه٤ٖٔٔ رخ٣ٍُٖ، ٌُٜٝ٘ٔخ 

ٓظَحرطخٕ، أُٜٝٔخ كٌخ٣ش أٝ ٓـٔٞع حُلٌخ٣خص حُظ٢ ط٣َٜٝخ ٗو٤ٜش ٝحكيس أٝ 

كٌخ٣ش، أهَ ٫ٞ١  ٝاػخٍس، رٔخ ٣ـؼِٜخ  أًؼَ، ٝػخ٤ٜٗٔخ طِي حُٔظٕٞ، ٝهي ٣ٍٝض ٟٖٔ

طئ١َ طِي حُٔظٕٞ، ًٔخ ٣ل٢٤ ح١٩خٍ رخٍُٜٞس. ًٝخٕ حُل١َ ربرَح٤ْٛ إٔ ٣طِن 

ػ٤ِٜخ ٜٓطِق حٌُظخد حُو٢ٜٜ، ٝٛٞ حُٜٔطِق حُ٘خثغ ُيٟ ىح٢ٍٓ حُوٜش 

حُؼَر٤ش، ٣ٝل٤ي طٞحكَ حُوٜٚ ىحهَ هٜش أٝ أًؼَ. ٣ٝوخٍ ٓؼَ ٌٛح حُوٍٞ ػٖ 

ح٧ىد »ٍٝف ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ك٤ٖ ٝٛلٜخ رؤٜٗخ ٖٓ حٓظؼٔخُٚ ُٜٔطِق طٞى

، «حُظؤ٤ًي ك٤ٜخ ٣ٌٕٞ ىحثٔخ  ػ٠ِ ح٩ٓ٘خى، ٤ُْٝ ػ٠ِ ٟٓٞٞػٚ»، ٧ٕ «ح٩ٓ٘خى١

اً إ ح٩ٓ٘خى ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٣ظَٜ رخَُٝحس ػٖ ٣َ١ن حُؼ٘ؼ٘خص، أٝ أٗ٘خ 

 ٓلظخؿٕٞ ا٠ُ طؼ٣َذ حُٜٔطِق رؼزخٍس أهَٟ.
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ظَحد ا٠ُ حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ُِلٌخ٣ش حُوَحك٤ش، ًخٗض هَحكش َُٜٗحى ٓز٤ِٚ ٬ُه

ٖٓ ه٬ٍ ٢ٌٗٞٓ حَُح١ٝ ٝح١َُٝٔ ُٚ، ٝأػَٛٔخ ك٢ طلي٣ي ٓٔظ٣ٞخص حَُٔى. 

:َ  كؼَٝ ٓظخَٛ ٌٛٙ حُؼ٘خث٤ش طؼ٣َلخ  ٝط٤َٓٔخص ُ٘ٔخًؽ ٓوظِلش ٓؼ

 ط٤َٓٔش ًُ٘ٔٞؽ ٓظؼيى حَُٝحس اُحء ١َٝٓ ُٚ ٝحكي.

 ط٤َٓٔش ًُ٘ٔٞؽ ٝكيس حَُح١ٝ ٝطؼيى ح١َُٝٔ ُٚ.

 ط٤َٓٔش ًُ٘ٔٞؽ طؼيى حَُح١ٝ ٝح١َُٝٔ ُٚ.

 ط٤َٓٔش ُٔٔظ٣ٞخص حَُٝح٣ش ٝٓٔظ٣ٞخص ح١َُٝٔ ُٚ.

 ط٤َٓٔش ُ٘ٔن طٞحُي حُلٌخ٣خص ك٤ٜخ.

٫ٝ ٣ول٢ ارَح٤ْٛ ك٢ ىٍحٓظٚ ُز٤٘ش ح١َُٝٔ حُوَحك٢ َٓؿؼ٤ظٚ ُ٘وخى ٗؼ٣َش 

حَُٔى ٝ اٍػْٜ ح٢ٗ٬ٌُ٘ ح٢َُٓٝ ٝحُز١ٞ٤٘، ًٔخ ك٢ ٌٛح ح٫ٓظ٘ظخؽ ػٔخ ٤ٔ٣ِ 

طظٌٕٞ ٖٓ ٍٝح٣ش أكؼخٍ، أًؼَ ٓٔخ طظٌٕٞ ٖٓ أكؼخٍ كخُلؼَ »ٌخ٣ش حُوَحك٤ش، ك٢ٜ حُل

ح١ٌُ ٣ؼَٝ ُِلِّ ك٢ أؿِحء ػي٣يس ٓ٘ٚ، ًِٔخ ظَٜص ٗو٤ٜش ؿي٣يس، ٖٓ 

ح٠ُؼق، رل٤غ ٣زيٝ أٗٚ ؿ٤َ هخرَ ُِوَم، رَ ٝحُوطغ، ك٢ أكٞحٍ ًؼ٤َس. ٝٛٞ ٓخ 

َ ٗلٔٚ. ٣ٝ٘يٍؽ ٟٖٔ أك٠٠ ا٠ُ حُظٌَحٍ، ٝٛٞ طٌَحٍ ٍٝح٣ش حُلؼَ، ٤ُْٝ حُلؼ

 ح٠َُد حُؼخُغ ٖٓ َٟٝد حُظٞحطَ حُظ٢ كيى، ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض أٍرؼش ٜٓ٘خ، ٢ٛٝ:

 إٔ ٣َٟٝ َٓس ٓخ كيع َٓس.

 إٔ ٣َٟٝ أًؼَ ٖٓ َٓس ٓخ كيع أًؼَ ٖٓ َٓس.

 إٔ ٣َٟٝ أًؼَ ٖٓ َٓس ٓخ كيع َٓس.

«إٔ ٣َٟٝ َٓس ٓخ كيع أًؼَ ٖٓ َٓس
(189)

. 

ح٤ُِٜن رظـ٤٘ق « ٓظزخمح٫»ٝػٔش ٓخ ٣وخٍ ك٢ حُٜٔطِق كٍٞ ٓلّٜٞ 

حُو٤خٍ، ٝٛخٍ ٤ًٍِس ٖٓ ًٍخثِ أىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ، ٖٝٓ حُٔؼَٝف إٔ ٌٛح 

ح٧ىد ططٍٞ ػٖ ٌٛٙ حُٔو٤ِش حُـخٓلش ك٢ حُلٌخ٣خص حُ٘ؼز٤ش. ٝهي ٍٝى ٜٓطِق 

ػ٘ي ارَح٤ْٛ ك٢ ٤ٓخم ح٧ك٬ّ ٝحُٞٛخ٣خ ٝحُ٘زٞءس، ٤ُئًي ٓظَٜح  ٖٓ « ح٫ٓظزخم»

أ٫ ٝٛٞ إٔ حُلٌخ٣ش، ط٘ظ٢ٔ ىحثٔخ  ا٠ُ حُٔخ٢ٟ، »ٓظخَٛ حُلٌخ٣ش حُوَحك٤ش، 

كخَُٝح٣ش طِلن رخُلٌخ٣ش، ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طظِحٓ٘خ، أٝ إٔ طٔزن حَُٝح٣ش حُلٌخ٣ش، ا٫ 

ك٤ٔخ ًًَ ٖٓ أَٓ ح٫ٓظزخم، ػِٔخ  إٔ ح٫ٓظزخم ًٞٗٚ ؿِءح  ٖٓ حَُٝح٣ش، ٣وغ ٟٔ٘خ  

حَُٝح٣ش، ٝػزَ ك٢ حُٔخ٢ٟ، ٝطؼ٤َِ ًُي، إٔ حُلٌخ٣ش حُوَحك٤ش طٔظل٠َ رٞٓخ١ش 

ِِٓٔش ٖٓ حَُٝحس، ٝٛ٘خُي ىحثٔخ  كخَٛ ًز٤َ ر٤ٖ ُٓخٕ حُلٌخ٣ش ٌٝٓخٜٗخ، ٝر٤ٖ 

«.ُٓخٕ حَُٝح٣ش ٌٝٓخٕ
(189)

. ٣ٝلظخؽ ٌٛح حُٜٔطِق ا٠ُ طؼ٤َِ ظٍٜٞٙ ك٢ حُلٌخ٣ش 

حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش ىحهَ ح٧ٗٔخم حُؼوخك٤ش ٝحُٔؼَك٤ش حُؼَر٤ش. ٣ٝوخٍ ٓؼَ ٌٛح حَُأ١ 
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أٝ حُزطَ ك٢ حُلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش، ٢ٛٝ ٓؼ٠ِش ١خُٔخ  كٍٞ ُٓٞي حُزطَ حُوَحك٢

 ػُٞـض ػ٘ي ىح٢ٍٓ حُلٌٍُِٞٞ.

ًٍِ ارَح٤ْٛ ػ٠ِ حُ٘لخ٤ٛش، ًٔخ ٫كظ٘خ، ك٢ حُٞهٞف ػ٠ِ ٌٓٞٗخص حُز٤٘ش 

حَُٔى٣ش ُِلٌخ٣ش حُوَحك٤ش، ٓغ إٔ حُلٌخ٣ش حُوَحك٤ش ٗٞع ٖٓ أٗٞحع حُلٌخ٣خص 

٧ٓزخد ٣ـ٣ٌٜخ حُظطٍٞ  حُ٘ؼز٤ش. أٓخ حُؼ٬هش ر٤ٖ طِي حٌُٔٞٗخص ك٬ طو٠غ

حُؼ١ٞ٠ حُٔظ٘خ٢ٓ ُِلٌخ٣ش، اٗٔخ طٞؿيٛخ ٤ٛـش ٓ٘خهِش حُلٌخ٣ش ر٤ٖ حَُح١ٝ 

ٝح١َُٝٔ ُٚ، ٢ٛٝ ٤ٛـش ٗلخ٤ٛش، ٫ طٜيف ا٠ُ طٞك٤َ أٓزخد ٟٓٞٞػ٤ش، طؼَٔ 

ػ٠ِ طط٣َٞ حُلٌخ٣ش حُوَحك٤ش، رَ طؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ن ٓـٔٞػش ٖٓ حُٞهخثغ حُظ٢ طوغ 

ي طئُق ِِٓٔش ٖٓ ح٧كيحع. ٌٝٛح طؤ٤ًي ُؼ٘خث٤ش ُِزطَ، ٝطؼَٟٜخ رٞٛلٜخ ٓ٘خٛ

ح١َُٝٔ ٝح١َُٝٔ ُٚ، ًُي أٜٗٔخ ح١٩خٍ ح١ٌُ ٣ٞكَ ح٧ٓزخد حٌُخِٓش، ُظٍٜٞ 

حُلٌخ٣ش، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ٔظل٤َ ٓؼٚ، ٝؿٞى كٌخ٣ش هَحك٤ش، ىٕٝ إٔ طظٌَ٘ ٢ٓٝ 

 ا١خٍ ٛخٍّ، هٞحٓٚ حُؼ٬هش ر٤ٖ حَُح١ٝ ٝح١َُٝٔ ُٚ.

٤َُٔس ك٢ طٌَ٘ ٗٞػٜخ ٝر٤٘ظٜخ حَُٔى٣ش، ٝهي ٝحٗظوَ ارَح٤ْٛ ا٠ُ ٓؼخُـش ح

ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ػٔخٍ »حػظٔي حٛط٬ك٤خ  ػ٠ِ طؼ٣َق كخٍٝم ه٤ٍٗٞي ُٜخ: 

، ؿ٤َ إٔ «حَُٝحث٤ش حُط٣ِٞش، ًحص ٓٔخص ك٤٘ش ٓظ٘خرٜش، ًٝحص أٛيحف ك٤٘ش ٓظٔخػِش

ٌٛح حُظؼ٣َق ٫ ٣وٍٞ ٤ٗجخ  ٓليىح  اُحء ؿْ٘ ٗي٣ي حُو٤ٜٛٞش ٓؼَ ح٤َُٔس. 

ٜٓطِق ح٤َُٔس ِٓظزْ، ٝػٔش حؿظٜخىحص ًؼ٤َس كُٞٚ، ٌُٝ٘ٚ طـ٘زٜخ، ٝحُلن، إٔ 

ٝهخٝ ك٢ ظٍٜٞ ح٤َُٔس ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢، ٝحػظ٠٘ رؤٍرؼش أٌٗخٍ ٣َ٤ٓش ٢ٛ: 

حُظَحؿْ ٝح٤َُٔ حُٟٔٞٞػ٤ش ٝح٤َُٔ حٌُحط٤ش ٝح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش، ٝطِْٔ كٞحٍهٜخ ػ٠ِ 

ظ٢ٔ ا٠ُ ٣َٝٓخص ػـَ ط٤ٜٔيح  ُظل٤َٜ حُوٍٞ ك٢ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش، اً ٝؿيٛخ ط٘

حُؼخٓش، ٓٔخ ؿؼِٜخ طظٌَ٘ ك٢ ٓ٘ؤٟ ػٖ حُؼوخكش حُٔظؼخ٤ُش حُظ٢ ًخٗض طؼ٠٘، اؿٔخ٫ ، 

رؤهزخٍ حُوخٛش، ح٧َٓ ح١ٌُ أك٠٠ ا٠ُ ػيّ حُؼ٘خ٣ش رٌٜٙ ح٣َُٝٔخص، طي٣ٝ٘خ  

ٝٝٛلخ . ػ٠ِ إٔ طٌَ٘ ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش، ٫ ٣زظؼي ػ٘ي ارَح٤ْٛ، ػٖ ٍٝحى ىح٤ٍٜٓخ 

٠ُ كخٍٝم ه٤ٍٗٞي ا٠ُ حُزو٤ش، ٝٛٞ ٓخ ًٍَٙ حٗي٣ٍٚ ٤ٌ٤َٓ ٖٓ ػزي حُل٤ٔي ٣ْٞٗ ا

ٝٓٞحٙ ٖٓ حُٔٔظؼَر٤ٖ ٣ٝو٢٠ ربٍؿخع ظٍٜٞ ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش ا٠ُ طؼِن حُـٔخػش 

ح٤ٓ٬ٓ٩ش رٌحًَطٜخ، ٝا٠ُ حٛظِحُ حُٞؿيحٕ حُؼَر٢ رٔزذ حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش ٓٔخ 

أْٛ ح٥ٍحء  ىكؼْٜ ا٠ُ إٔ ٣ؼظٜٔٞح رؼَٜ حُزطُٞش. ٝهي ٟٝغ ارَح٤ْٛ َٓٔىح  ٣ز٤ٖ

حُظ٢ رلؼض ك٢ ُٖٓ ظٍٜٞ ٣َٝٓخص ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش، ٖٓ حُوَٕ حُؼخُغ حُٜـ١َ 

رخُ٘ٔزش ُزؼٞ ح٤َُٔ ا٠ُ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ حُٜـ١َ رخُ٘ٔزش ُزؼٞ ح٤َُٔ 

ح٧هَٟ، ٫ٝكع ك٢ حُٞهض طـ٤َ ٍٛٞٛخ حُ٘لخ٤ٛش طزؼخ  ُظـ٤َ ػٍٜٞ ٍٝحطٜخ، 

٠ ًُي حُظيه٤ن رٞظخثق حَُٝحس ٝطؤػ٤َ ح٩ٗ٘خى ػ٠ِ طٔخػِٜخ ك٤ٔخ رؼي، ٝحٓظيػ

حٗط٬هخ  ٖٓ حٓظو٬ٙ ٫ريّ ٖٓ أهٌٙ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ ٛٞ إٔ ح١َُٝٔ ح١َ٤ُٔ ٣َطز٢ 

رخَُح١ٝ، ٝػ٘ٚ ٣ٜيٍ ا٠ُ ح١َُٝٔ ُٚ، ٌُُٝي كٜٞ أىحس ُظ٤ٌَ٘ ٤ٔٗؾ ًُي ح١َُٝٔ. 
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ًًَٝ ٝظخثق حَُح١ٝ حُٔلخٍم ٣َُٝٔٚ ح٫ػظزخ٣ٍش ٝحُظٔـ٤ي٣ش ٝحُز٘خث٤ش ٝح٩ر٬ؿ٤ش 

٤ِ٣ٝش، ٝٝظخثق حَُح١ٝ حُٔظٔخ٢ٛ ر٣َٝٔٚ حُٞٛل٤ش ٝحُظٞػ٤و٤ش ٝحُظؤ٤ِ٤ٛش، ٝحُظؤ

ِِٓٔش ح٧كؼخٍ حُٔظؼخهزش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ رطَ »ٝػَف ر٤٘ش حُٞكيس حُلٌخث٤ش رؤٜٗخ 

ح٤َُٔس ٩ٗزخع كخؿش ٓخ، ٓخى٣ش ًخٗض أٝ ٓؼ٣ٞ٘ش، ٝطٔظيػ٢ ٍك٬٤  ػٖ حٌُٔخٕ ح١ٌُ 

هٍٞ ٓؼْٜ ك٢ ٓٞحؿٜش، ٝػٞىطٚ ظخكَح  ٣و٤ْ ك٤ٚ، ٝحٌُٛخد ا٠ُ ٌٓخٕ هٜٞٓٚ، ٝحُي

«ا٠ُ ٌٓخٗٚ، ٝهي أٗزغ حُلخؿش حُظ٢ ىكؼظٚ َُِك٤َ
(188)

، ًٝٔخ ػَٟ٘خ ٖٓ هزَ، كبٕ 

 ٓلّٜٞ حُٞكيس حُلٌخث٤ش ِٓظزْ ٓغ ٓلخ٤ْٛ ٓوخٍرش ٓؼَ حُلخكِ ٝحُٞظ٤لش. 

ٝحهظَف ارَح٤ْٛ ٌٓٞٗخص حُٞكيس حُلٌخث٤ش طط٣َٞح  ُِٞظخثق حُظ٢ ٟٝؼٜخ 

خ٤ِٜٛخ حٌُؼ٤َس، ٝأك٠٠ رٜخ ا٠ُ ط٤ٜ٘ق أًؼَ طز٤ٔطخ ، رَٝد، كظللق ٖٓ طل

ُٝؼَ كي٣ؼٚ ػٖ ر٤٘ش حُٞكيس حُلٌخث٤ش ٣ئًي ٓؼَ ٌٛح ح٫ُظزخّ ك٤ٖ رخف رلو٤وش 

ٓلٌٞٓش رٔ٘طن ٛخٍّ، ٣ٞؿٚ ر٘خءٛخ، حرظيحء ٖٓ ظٍٜٞ »ٜٓٔش ٢ٛ إٔ ٌٛٙ حُز٤٘ش 

«حُلخكِ، ٫ٞٛٝ  ا٠ُ اٗزخع حُلخؿش حُظ٢ ٣٘ظيد حُزطَ ٗلٔٚ ُٜخ
(111)

. 

ْ حٛظْ ارَح٤ْٛ رز٤٘ش حُ٘و٤ٜش ح٣َ٤ُٔش، ٫ٝ ٤ٓٔخ طؤ٤َٛ ٗٔذ رطَ ػ

ح٤َُٔس ه٤ٓٞخ  ٝطخ٣ٍو٤خ ، ٧ٕ حُٞؿيحٕ حُو٢ٓٞ ٣َكٞ رط٬  ؿ٣َزخ  ػ٘ٚ. ٝٛٞ ٓخ 

 ٤ٓلٌْ حُز٤٘ش رَٓظٜخ حُظ٢ طظؤُق ٜٓ٘خ:

 ح٫ٗظٔخد. -ؿـ ح٧ٍٛٞ حُ٘ز٤ِش. -د   حُ٘زٞءس. -أ

 حف رخُزطَ.ح٫ػظَ -ٝ  ح٫هظ٤خٍ. -ٛـ   حُـَرش. -ى

حُظ٤ٌِق  -١ حُٔؼخٍٟش ح٤٠ُوش. -ف  حُظ٤ٌِق ح٢ُٝ٧. -ُ

 حُو٢ٓٞ ـ حُي٢٘٣.

حُوٞحٍم  -ٍ  حُٔؼخٟيس. -ى  حُٔؼخٍٟش حُؼخٓش. -١

 ٝحُٔلَ.

 حُظ٣ٍٞغ. -ّ  حُؼُِش ٝحُٔٞص. -ٕ  ح٫ٗظٜخٍ. -ّ

ٝهِٚ ارَح٤ْٛ ا٠ُ ٗظ٤ـش ٓلخىٛخ إٔ حُؼٞحرض ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ ٤َٓس حُزطَ 

طظطخرن ر٤٘ش ٝى٫ُش ٓغ ٗٔن « حُٞكيحص حُي٤ُ٫ش»ٗٔن ٖٓ طٌ٘ق ػٖ طٞحطَ 

حُظ٢ طئُق ٓظٖ ح٤َُٔس. أٓخ طؤػ٤َ ُٖٓ اٗ٘خى ح١َُٝٔ رخُ٘ظَ « حُٞكيحص حُلٌخث٤ش»

ا٠ُ ُٖٓ أكيحع ح١َُٝٔ ك٤ئى١ ا٠ُ ٗظ٤ـظ٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ، ح٠ُٝ٧ ١ٍٞ ُٖٓ 

ش، ٝحُؼخ٤ٗش، ح٧كيحع، ح١ٌُ ٣زِؾ أك٤خٗخ  ػيس هَٕٝ، ًٔخ ك٢ ٤َٓس ح٤ٓ٧َس ًحص حُٜٔ

ح١ٌُ ٠٣ل٤ٚ حَُح١ٝ ػ٠ِ ح٣َُٝٔخص ح٣َ٤ُٔش رٔخ ٣ـؼِٜخ ط٘طن، « حُظٔيى حُي٢ُ٫»

 ػ٠ِ ٗلٞ ؿ٤َ ٓزخَٗ، رٞهخثغ ػَٜٙ، ٫ ػَٜ حُزطَ ح١ٌُ ١َٝ٣ أكؼخُٚ.
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ٝكؼَ ارَح٤ْٛ ح٩ؿَحءحص ٗلٜٔخ ك٢ رلؼٚ ػٖ طٌَ٘ ٗٞع حُٔوخٓش ٝر٤٘ظٜخ 

ُٝش ر٤ٖ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى: رِٝع حَُٔى٣ش، ٝأُو٠ أٟٞحء ػ٠ِ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُٔظيح

حُٔوخٓش ؿ٘ٔخ  ه٤ٜٜخ ، ٝح٣َُخىس ح٩ريحػ٤ش، ٝروخٛش حُِٜش رؤكخى٣غ حرٖ ى٣ٍي، 

ٝػزخص حُز٤٘ش حُظو٤ِي٣ش ٝٓلخ٫ٝص طو٠٣ٜٞخ ر٤ٖ ٍٝحى حُٔوخٓخص ٓٔخ ؿؼَ ُٜخ أًؼَ 

ح٢ُٔ٘ حُظو٤ِي١، « َٓى٣ش»ػ٠ِ ىٍحٓش »ٖٓ ٢ٔٗ، ٌُٖٝ ارَح٤ْٛ آػَ إٔ ٣وظَٜ 

َ ط٤خٍح  ًز٤َح ، ٣ظٜق روٜخثٚ ٝٛلخص ٓليىس، طٔ٘لٚ كن حٗظِحع ًٞٗٚ ٣ٔؼ

«ٛلش حُ٘ٞع حُو٢ٜٜ حُوخٙ، ر٤ٖ أٗٞحع حُوٜٚ حُؼَر٢ ح٧هَٟ
(116)

. 

 :ٚ ٝأٍىف ارَح٤ْٛ ىٍحٓظٚ ُِز٤٘ش رخٓظو٬ٙ ٓٔخص حَُح١ٝ ٝهٜخثٜ

حُٔلخٍم ٣َُٝٔٚ ٝحُزطَ ٍح٣ٝخ ، ٝحُظؼَف رٔخ ٣٘لغ ك٢ ط٘خري ٤ٔٗؾ حُز٤٘ش حَُٔى٣ش، 

ٗي٣يس حُو٤ٜٛٞش اُحء ح٧ٗٞحع حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٢ٛٝ 

ح٬ُٔكظخص حُظ٢ ًًَٗخٛخ، كبٕ َٓ٘ٝػٚ حُ٘وي١ ٓ٘ٔـْ ا٠ُ كي ًز٤َ، ٣ٝيػٞ ا٠ُ 

 ح٩ػـخد ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ؿٞحٗزٚ.

طٌٖٔ أ٤ٔٛش َٓ٘ٝع ػزي هللا ارَح٤ْٛ ك٢ ٗويٙ حُـي٣ي ُِظَحع حَُٔى١، 

ُؼَر٤ش رؼخٓش، ٝػٖ رؼٞ أٗٞحػٜخ ٝٓلخُٝظٚ حَُحثيس ٌُِ٘ق ػٖ حَُٔى٣ش ح

روخٛش، ٝإٔ حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش رؼٞ طـ٤ِخص ح٧ٍٛٞ حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش ك٢ حطٜخُٜخ 

رخُوَإٓ، ٝرويٓش حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩، ٝر٤ٍَٔٝس ح٧ىد حُ٘لخ٢ٛ ك٢ حُظوخ٤ُي ح٧ىر٤ش 

حُؼَر٤ش، ٝٓلخُٝظٚ اىؿخّ ٜٓطِلخص حُ٘وي حُليحػ٢ ك٢ ٤ٓخم ططٍٞ حَُٔى٣ش 

 حُؼَر٤ش.

َٛف كخطْ حٌَُٜ )حُؼَحم( حٛظٔخٓٚ حُ٘وي١ ا٠ُ حُظَحع حَُٔى١  -0-9

َ: هَحءحص ٓؼخَٛس ك٢ ٜٗٞٙ طَحػ٤ش»ح٧ىر٢ ك٢ ًظخرٚ  « حُزجَ ٝحُؼٔ

(، اً ػَف ػ٘ٚ ح٫ٛظٔخّ ر٘وي حُ٘ؼَ. حٓظلخى حٌَُٜ ٖٓ هخر٤ِخص حُ٘وي 6882)

 ؼّٔٞ.ح٢ُٜ٘: حٓظوَحؽ حُي٫٫ص ٖٓ ٗزٌش حَُُٓٞ ٝحُٔز٠٘ حُٔـخ١ُ ػ٠ِ ٝؿٚ حُ

حكظظق حٌَُٜ ًظخرٚ ر٘ٚ ٓلظخك٢ ٫رٖ حُٔولغ ٛٞ كٌخ٣ش طز٤ٖ ٤ًق طؤهٌ 

حُل٬ٝس رِذ حَُؿَ، كِْ ٣ٍِ ٤ٛ٫خ  ؿخك٬  ٓ٘ـ٫ٞ  رظِي حُل٬ٝس كظ٠ ٓو٢ ك٢ كْ 

رجَ »حُظ٤ٖ٘ كِٜي. ٌٝٛح ٛٞ حٌَُٜ ٣ويٓٚ ُلٍٜٞ ًظخرٚ رخٓظؼخٍس حُ٘ٚ حُٔلظخك٢ 

ا٠ُ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش ٓ٘ٚ ا٠ُ حُلْٜ  أهَد»٤ٌُٕٞ طل٤ِِٚ « حُ٘ٚ ٝػَٔ حُوَحءس

ٝحَُ٘ف ٝحُظل٤َٔ ًوطٞحص طؤ٤ِ٣ٝش طو٤ِي٣ش، كِوي حٗويص ك٤غ أٍحىص ُٚ 

حُٜ٘ٞٙ، كَٔص ك٢ ٓظخٛخطٜخ، ُْٝ أ٢ِٓ ػ٤ِٜخ هَحءط٢ كو٢، رَ ًخٗض ط٬ٛٞط٢ 
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ٚ: ٖٓ ؿَٓٚ ح١ٌُ ٣يٍٝ  ٝٝٓخث٢ِ ا٠ُ طِي حُظ٬ٛٞص آط٤ش ٖٓ ٗؼخع حُ٘ٚ ٗلٔ

«ك٠خثٚ ك٢ُٞ، ٣ٝلَٝ ػ٢ِ ٍإ٣ش
(112)

. 

َٛف حٌَُٜ أٗٚ ٣٘٘ي حُظل٤َِ حُظؤ٢ِ٣ٝ ح١ٌُ ٣لظَٝ أ٫ٝ  إٔ ٓخ ك٢ حُ٘ٚ 

هي حٗلَٜ ػٖ ٓئُلٚ رٔؼ٠٘ إٔ هٜيٙ أٛزق رؼ٤يح  ك٤ٖ أٗـِ ٜٗٚ، ٝأ١ِوٚ كَح  

ُِوَحءس، ٟٓٞلخ  أٗٚ اًح ًخٕ ػٔش ك٢ ػ٤ِٔش حُظؤ٤ُق، كٜٞ ٫ ٣ٌٖٔ ك٢ ٤ٗخص 

ر٤ٖ ظخَٛ حُ٘ٚ ٝرخ١٘ٚ، ر٤ٖ حُِٔلٞظ حُٔئُق، رَ ك٢ طِي حُؼ٬هخص حُٔظ٘خرٌش 

ٝحٌُٔزٞص، حُٔوٍٞ ٝحٌُٔٔٞص ػ٘ٚ. ٝأىٍؽ حُظؤ٣َٝ ك٢ ػ٤ِٔش حُوَحءس رٞٛلٜخ 

 ىٍٝح  ُِوخٍة، ٝٓخ ٣وّٞ رٚ ٛٞ هَحءس.

ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ ػٔش طيحه٬  ك٢ ٓلّٜٞ حٌَُٜ ػٖ حُوَحءس ٝحُظؤ٣َٝ 

حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش،  ٝحُوٜي، ٣ؼ٤يٗخ ا٠ُ اٌٗخ٤ُخص ُْ طلْٔ ك٢ حُٔ٘طِوخص، أٝ ك٢

ٌٝٛٙ ح٩ٌٗخ٤ُخص طظؼِن رخُٜ٘خؿ٤خص حُٔؼَك٤ش ٝح٩ؿَحث٤ش ُِوَحءس حُظ٢ هي ٫ ط٘خٓذ 

حُظؤ٣َٝ، ٝهي ٫ طِظو٢ ٓغ حُٜ٘خؿ٤خص حُٔؼَك٤ش حُٔظؼِوش رخُوٜي، ٧ٕ ػٔش طخ٣ٍوخ  

٬٣ٞ١  ُٔـخُطش حُوٜي ك٢ حُ٘وي ٣ظَٜ رٞؿٜش حُ٘ظَ ٝحُٔزيأ حُلٞح١ٍ ٝحُظٔخ٢ٛ 

ٝحَُح١ٝ أٝ حُٔخٍى.. حُن. ؿ٤َ إٔ حٌَُٜ ٫ ٣ِظِّ رٜٔ٘ؾ كيحػ٢  ر٤ٖ حُٔئُق

ٓؼ٤ٖ، ٌٓظل٤خ  رؤٕ ٗويٙ هَحءس طٔظؼَٔ حُظؤ٣َٝ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٝط٘زٚ ا٠ُ ٓخ ك٢ 

 حُ٘ٚ حُظَحػ٢ ٖٓ ٓلٍٔٞ ى٢ُ٫ ٍرٔخ ٣لٞص حُوَحءس حُؼخرَس.

٣ٔظويّ حٌَُٜ رؼٞ ٜٓطِلخص ٗوخى ٗؼ٣َش حَُٔى ىٕٝ ح٫ُظِحّ رٜٔ٘ـْٜ، 

)ك٢ « ٗؼَ حُلٌخ٣ظ٤ٖ»ؼِٔخ طَى ك٢ ٗويٙ ٜٓطِلخص ٖٓ كًٞٞ ٝى٣ٍيح ٓؼَ ٓ

(، كخُطزوخص حُظ٢ طوظل٢ طلظٜخ حُٜ٘ٞٙ طٔٔق رٔخ ُٖ ٣٘ظ٢ٜ ٖٓ 69حُٜللش 

حٗظَح١خص حُوخٍة »(، 22)ك٢ حُٜللش « حُلل٣َخص طـّٞ ٓظؼَكش ٌٓظ٘لش

 (.. حُن. 22)ك٢ حُٜللش « حُٔظٌٕٞ هزَ حُ٘ٚ

، ٢ٛٝ كٌخ٣ش ٣ٍِٓش «٤ًِِش ٝىٓ٘ش»ِوَحءس ٖٓ ٣وظخٍ حٌَُٜ أٍٝ كٌخ٣ش ُ

)ػ٘ٞحٕ ًظخرٚ(، ٜٝٓ٘خ أهٌ ٓلظخف ٗويٙ حُظؤ٢ِ٣ٝ. « حُزجَ ٝحُؼَٔ»أ١ِن ػ٤ِٜخ حْٓ 

ٝطؼي هَحءطٚ ٌُٜٙ حُلٌخ٣ش ًٗٔٞؿخ  ُ٘ـِٚ حُ٘وي١، كوي ٟٝغ ُٜخ ٓيه٬  ػَف ك٤ٚ 

 ٢ِ.رؼزي هللا حُٔولغ ٌٝٓخٗظٚ حُل٣ٌَش ٝح٧ىر٤ش ٝأِٓٞرٚ حُز٬ؿ٢ ٝحُظٔؼ٤

٬٣ٝكع إٔ حٌَُٜ ؿخُٝ حُظؤ٣َٝ ا٠ُ ٓزخُـش طوي٣َ هٜي حُٔئُق، ا٠ُ كي 

ٝؿي حرٖ حُٔولغ إٔ حُلٌخ٣ش أك٠َ »أٗٚ هُٞٚ ٓخ ُْ ٣وَ، ًٔخ ك٢ ٌٛح حُلٌْ حُ٘وي١: 

حُطَم ُظ٤َٛٞ ح٧كٌخٍ، ١َٗ أ٫ ٣طـ٠ ػَٜ٘ حُٔظؼش ػ٠ِ حُٔـِٟ )ٌٝٛح 

إٔ ٣وَأ.. اٗٚ ٣وظَف ك٢ حُٞحهغ  «٤ًِِش ٝىٓ٘ش»ٓوزٍٞ(.. ٝرٌٜح ح١َُ٘ أٍحى ٌُظخرٚ 

 ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُوَحءس:
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ح٠ُٝ٧: ظخ٣َٛش طؤهٌ حُوٜٚ رٔخ ؿخءص ػ٤ِٚ ٖٓ ا١خٍ ٓٔظغ، ك٢ٜ طَٔى 

ػ٠ِ أُٔ٘ش حُط٤ٍٞ ٝحُل٤ٞحٗخص، ك٤ـي ك٤ٜخ حُٜخُُٕٞ رـ٤ظْٜ، ٝحُؼخ٤ٗش: رخ٤٘١ش طٔزَ 

ُلٌٔش أؿٞحٍ حُليع حُو٢ٜٜ ُظظَؿْ ٓلَىحطٚ ا٠ُ ٓخ ٣ؼخىُٜخ ك٢ حُل٤خس ٝططزن ح

«حُٔٔظلخىس ػ٠ِ ٓخ ٣٘زٜٜخ ٖٓ ح٧كٞحٍ
(119)

. ٫ٝ ٗؼَف ا٫ّ حٓظ٘ي حٌَُٜ ٖٓ 

 أهٞحٍ ٝهَحثٖ ؿؼِظٚ ٣طِن ٓؼَ ٌٛح حُلٌْ أٝ حُظؤ٣َٝ؟.

، «٤ًِِش ٝىٓ٘ش»حٗطِن حٌَُٜ ك٢ ٗويٙ ٖٓ ا٣ٔخٗٚ رخُزؼي ح١َُِٓ ُلٌخ٣خص 

٧ٕ ، ُْٝ ٣ٟٞق كيٝى حٓظؼٔخُٚ ٌُٜٙ حُٜٔطِلخص «حُظ٤َِٓ»ٝحٓظويّ ٜٓطِق 

ٗويٙ ٫ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ حُٜٔ٘ؾ ح١َُِٓ حُٔؼَٝف، اً طظؼخٍٝ هَحءطٚ حُ٘وي٣ش ٤ٗخص ٖٓ 

حَُ٘ف ٝحُظؤ٣َٝ ٝحُظ٤َِٓ )ٍِٓ َُٝٓٓٞ، ىحٍ ٝٓيٍُٞ(، ُٝؼَ ٌٛح ٓخ ؿؼَ 

حُ٘ٚ ا٠ُ »حُوَحءس طلظوَ ا٠ُ طلي٣ي ٜٗخث٢ ُٔوخٛيٛخ، ه٬ ح٩ٗخٍس ا٠ُ حٗظٔخد 

ش ىحثٔخ  ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٜ ا٠ُ حُوخٍة كوَ ح٧ىد حُظَر١ٞ ح١ٌُ طٜخكذ ك٤ٚ حُٔ٘لؼ

«ٖٓ ٓظؼش
(114)

، ٫ٝ طويػ٘٘خ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ح٧ٌٗخٍ ٝحُظ٤َٓٔخص حُظ٢ ٛخٍص 

ا٠ُ ك٤ِش أٝ ٣ُ٘ش ىٕٝ طٞظ٤ق ٗوي١ ٣ًٌَ، كٔخ ح١ٌُ ٣وُٞٚ ك٢ حُٜ٘خ٣ش حٌَُ٘ ٍهْ 

ٍٛٞس »ػٖ  2، ٝٓخ ح١ٌُ ٣وُٞٚ حٌَُ٘ ٍهْ «ٍٛٞس حُيٝحٍ»ػٖ  6

رخُليحػش ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔلخًخس حُزَحهش ك٤٘خ ، ٝػ٠ِ ٓز٤َ ؟. اٗٚ حُُٞغ «حُٔي٫ُٞص

حُٔلخًخس حُٞظ٤ل٤ش ك٢ اٗظخؽ ٗوي ؿي٣ي ك٤٘خ  آهَ. ٝٓخ كؼِٚ حٌَُٜ، طط٣َٞ ُِ٘وي 

حُِـ١ٞ ٝحُز٬ؿ٢ ر٢٘ء ٖٓ ٜٗخؿ٤ش كي٣ؼش طوظَد ٖٓ حُوخر٤ِخص حُظ٢ طظ٤لٜخ حُوَحءس 

طز٤ٖ ٬ٓٓق أهَٟ  أٝ حُظؤ٣َٝ أٝ حُظ٤َِٓ، ُؼَ ح٬١٩ع ػ٠ِ هَحءطٚ ُ٘ٚ آهَ

ٜٗخ  ٖٓ ِٓلٔش ؿِـخٖٓ ٝطز٤٤ٖ « حُؼٜخ حُٔزَٜس»ٖٓ طلي٣ؼٚ ُٜٔ٘ـٚ، ٣وَأ ك٢ 

 «.طـ٤ِخص حُظ٤َٛٞ ك٢ كخٓش ؿخثزش»ُِٔؼ١َ، ػ٠ِ أٜٗٔخ ٣ٔؼلخٕ ك٢ طز٤خٕ 

٣ِـؤ حٌَُٜ ك٢ هَحءطٚ ا٠ُ حُظ٘خٙ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ٜٓ٘ـ٤ش حُظل٤ٌ٤ٌش، 

ك٢ »ٖٓ ٓـٔٞػظٚ « ٠ حُٔؤٟٝاُ»ك٤وخٍٕ ح٤ُٜٖ٘ روٜش ُٔلٔي ه٤٠َ ػ٘ٞحٜٗخ 

٣ٝٔي ٓـخٍ حُٔوخٍٗش ا٠ُ ٜٗٞٙ أهَٟ ُٔخٍطَ ك٢ «. ٓج١ٞ 41ىٍؿش 

حُزَٛخٕ ٝحُؼَؿخٕ »ٝ« حَُى ػ٠ِ حُٔ٘زٜش»، ٝحُـخكع ك٢ ًظخر٤ٚ «حُظو٤َ»

ٝٓؼـْ حُؼ٤ٖ، ٝه٤ٜيس ُز٘خٍ رٖ رَى، ٜٝٗخ  ُطٚ ك٤ٖٔ ك٢ « ٝحُؼ٤ٔخٕ ٝحُل٫ٕٞ

، ٜٝٗخ  «حُلَىّٝ حُٔلوٞى»ُِٔظٕٞ ك٢  ، ٜٝٗخ  «ٓغ أر٢ حُؼ٬ء ك٢ ٓـ٘ٚ»ًظخرٚ 

حُٔؼظويحص حُي٤٘٣ش ك٢ ر٬ى ٝحى١ حَُحكي٣ٖ »ٖٓ ح٧ىر٤خص حُؼَحه٤ش حُوي٣ٔش ٖٓ ًظخد 

، ٝه٤ٜيس ُِٔؼ١َ، ٝرؼٞ أهزخٍٙ ٖٓ ًظخد «ـ ٓوظخٍحص ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُزخر٤ِش

 ، ٝؿخء ًُي ُظلي٣ي ى٫٫ص حُزَٜ ٝحُز٤َٜس.«طؼ٣َق حُويٓخء رؤر٢ حُؼ٬ء»
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حٓظ٤ٜخّ حَُإ٣ش »٠ُ حُظ٘خٙ ٓغ ٜٗٞٙ أهَٟ ك٢ طي٤ُِٚ ػ٠ِ ػْ ػٔي ا

ػ٘يٓخ ك٢ ؿ٢ »، ٖٓ ه٤ٜيس ٫رٖ حُؼ٬ف، ٖٝٓ ِٓلٔش حُوِن حُزخر٤ِش «رخُِْٔ

، ٖٝٓ ه٤ٜيس «ٌٗض ح٤ُٜٔخٕ ك٢ ٌٗض حُؼ٤ٔخٕ»، ٖٝٓ حُٜلي١ ك٢ ًظخرٚ «حُؼ٠ِ

 ُِو٢َٓ، ٝه٤ٜيس ُز٘خٍ رٖ رَى، ٖٝٓ هزَ ػ٘ٚ، ٖٝٓ ه٤ٜيس ُِٔؼ١َ، ٝه٤ٜيس

حَُٔح٣خ »٤ُِٔخد، ٖٝٓ ًظخد ؿخرَ ػٜلٍٞ ػٖ ١ٚ ك٤ٖٔ « حُْٔٞٓ حُؼ٤ٔخء»

، ٖٝٓ ه٤ٜيس «أٛٞحص َٓحًٖ»، ٖٝٓ ٗٚ ٤ُ٩خّ ًخ٤ٗظ٢ ك٢ ًظخرٚ «حُٔظـخٍٝس

ُزٞى٤َُ، ٝٓٔخ ٣ـيٍ ًًَٙ إٔ حٌَُٜ حًظل٠ رخُوَحءس حُظ٘خ٤ٛش حُٔوخٍٗش «حُؼ٤ٔخٕ»

 ٤ُئًي إٔ حُز٤َٜس طلٞم حُزَٜ.

ٜٗٞٛخ  طَحػ٤ش ٗؼ٣َش ٝٗؼ٣َش ك٢ كٍٜٞ، ٝؿٔغ ك٢ هَأ حٌَُٜ ك٢ ًظخرٚ 

طؤ٬ٓطٚ ك٢ »هَحءطٚ ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ حُ٘ؼ٣َش ٝحُ٘ؼ٣َش ك٢ كَٜ ٝحكي أك٤خٗخ ، ٓؼَ 

٩هٞحٕ حُٜلخ، « ٖٓ ٍٓخُش حُل٤ٞحٕ ٝح٩ٗٔخٕ»ك٢ كٌخ٣ش « ك٠خء حُـَحد

حُطز٤ؼش »ك٢ ٗٚ ٗؼ١َ ٧ى٤ْٗٝ، ٝ« حُويٍس حُظٞح٤ِٛش ك٢ حُـٕ٘ٞ»ٝ

، «ًظٔخٕ حَُٔ ٝكلع حُِٔخٕ»ك٢ ٗٚ ُِـخكع ٖٓ ًظخرٚ « ٍحُظٞح٤ِٛش ٨َُٓح

ٝك٢ ٗٚ ٗؼ١َ « ٤ًِِش ٝىٓ٘ش»ك٢ كٌخ٣ش ٖٓ كٌخ٣خص « حُلٌخ٣ش ٓ٘ظٞٓش»ٝ

، «٤ٛلش حُـَحٍ»ُلٔذ ح٤ُ٘ن ؿؼلَ ٗظْ ك٤ٚ ٌٛٙ حُلٌخ٣ش ٗؼَح  رؼ٘ٞحٕ 

ك٢ ه٤ٜيس ٫رٖ ى٫ٓش ٣َػ٢ ك٤ٜخ حٍُٜٔ٘ٞ ٣ٜٝ٘ت حُٜٔي١، « حٗ٘طخٍ حُؼخ١لش»ٝ

ك٢ « طؼ٣ٌٞس حُو٘ش»ك٢ ٜٗٞٙ ٓظؼيىس، ٝ« حُٜٔ٘ي ٤ٟٝن حٌُٔخٕحطٔخع »ٝ

حُٔ٘خىٓش »ك٢ ٗٚ ٫رٖ هظ٤زش، ٝ« ًخطذ حُو٢ ًٝخطذ حُِلع»ٜٗٞٙ رخر٤ِش، ٝ

، «كٍٜٞ حُظٔخػ٤َ ك٢ طزخ٤َٗ حٍَُٔٝ»ك٢ ٗٚ ٫رٖ حُٔؼظِ ٖٓ ًظخرٚ « ٝحُ٘ي٣ْ

ِ: حَُِٓ ٝحُـٔي»ٝ  ٜٝٗٞٙ أهَٟ.« ؿِـخٖٓ»ك٢ ٗٚ « حُوز

، ٣ل٠ق «ؿٞح٣خص حُٔئُق»َحءحطٚ رلي٣غ َٓحٝؽ ػٖ ٝحهظظْ حٌَُٜ ه

ك٤غ ٣لٔذ حُٔئُق أٗٚ ٣ـ١ٞ هخٍثٚ »رؼٞ أَٓحٍ ٛ٘ؼش حُظؤ٤ُق، كٖٔ 

ٞ: رٔخ ه٠غ ُٚ ه٬ٍ  رخٛط٘خع حُٔويٓش، كبٗٚ ك٢ كو٤وش ح٧َٓ ٣ؼظَف رـٞح٣خطٚ ٛ

ػ٤ِٔش حُظؤ٤ُق، ٝط٢ِٔ ػ٤ِٚ ػ٘ي اٗظخؽ حٌُظخرش ٝؿٌرٚ ا٠ُ حهظَحف حُزٞف 

«ٝحٌُٔخٗلش
(111)

. ٝحهظخٍ ٓؼخ٫  ٌُٜٙ حُـٞح٣خص ٓويٓش حُـخكع حُو٤َٜس ٌُظخد 

، ٤ُـي إٔ ٓخ ٝػيٗخ رٚ حُـخكع ٖٓ كـؾ ٓظزخىُش ٣زيٝ ٓـ٣َخ  ُِوَحءس، «حُزو٬ء»

كٜٞ ٫ ٣ظلون ك٢ حٌُظخد، ٧ٕ حُـخكع ٝحهق ك٢ ؿٜش ٝحٟلش ٖٓ ظخَٛس حُزوَ 

 ٢ٛ حَُكٞ. 

ٌَُٜ ك٢ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ٝطل٤ي حُو٬ٛش ح٧ه٤َس ٤ٗجخ  ٖٓ حٗيٍحؽ ٜٓ٘ـ٤ش ح

ٓؼط٤خص حُؼ٬ٓخط٤ش ٝحُظل٤ٌ٤ٌش ػ٠ِ ٗلٞ ٓز٢ٔ، ك٤ٖ طٔؼٖ حُوَحءس ك٢ طؤ٣َٝ حُِـش 

 ٝح٩ٗخٍحص ٝحَُُٓٞ ُظٔظوَؽ ٖٓ طَحًذ ػ٬هخص حُٜ٘ٞٙ ٓطخ٣ٜٝخ ٝى٫٫طٜخ.
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حٛظيٟ ػزي حُِٔي َٓطخٝ ا٠ُ ٜٓ٘ـٚ ح٤ٔ٤ُٔخث٢ حُظل٢ٌ٤ٌ ح١ٌُ ١زوٚ  -0-8

ٓوظِلخ  ح٫هظ٬ف ًِٚ ػٖ ٜٓ٘ـٚ حُظو٤ِي١ ح١ٌُ أُق  ك٢ ىٍحٓظٚ ٧ُق ٤ُِش ٤ُِٝش،

ػ٠ِ ٓ٘ٞحُٚ ًظزٚ كظ٠ ٓ٘ظٜق حُؼٔخ٤ٗ٘خص. ٝػخى ا٠ُ ىٍحٓش حُٔوخٓخص ٝكن ٜٓ٘ـٚ 

(. ٝهي حهظخٍ ُيٍحٓظٚ ٓوخٓش ٝحكيس 6881« )ٓوخٓخص ح٢١ٞ٤ُٔ»حُلي٣غ ك٢ ًظخرٚ 

 ٖٓ أٍرؼش ٓٔظ٣ٞخص ٢ٛ:« ح٤ُخهٞط٤ش»٢ٛ 

 خث٤ش حُظ٘خًَ ك٢ حُٔوخٓش ح٤ُخهٞط٤ش.حُٔٔظٟٞ ح٧ٍٝ ٣َٜ٘ف ا٠ُ ٤ٔ٤ٓ

 حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ٗ ٣ٝظؼِن ر٤ٔ٤ٔخث٤ش ح٧ُٞحٕ ك٢ ٌٛٙ حُٔوخٓش.

 حُٔٔظٟٞ حُؼخُغ ٣ٝؼ٠٘ رـٔخ٤ُش حُل٤ِ ك٤ٜخ.

 حُٔٔظٟٞ حَُحرغ ٝح٧ه٤َ ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ ؿٔخ٤ُش ح٣٩وخع ك٤ٜخ.

ريأ َٓطخٝ ىٍحٓظٚ رٔيهَ طو٤ِي١ طخ٣ٍو٢ ٓٞؿِ ػٖ ٓخ٤ٛش حُٔوخٓش ٝٗؤٜٗخ 

ىد حُؼَر٢، ٝػٖ ح٢١ٞ٤ُٔ ٌٝٓخٗظٚ ر٤ٖ ًظخد حُٔوخٓش ٖٓ ه٬ٍ ػ٬ػش ك٢ ح٧

ٓٔظ٣ٞخص ٢ٛ حُٔٔظٟٞ حُِـ١ٞ ٝحُٔٔظٟٞ حُظ٘خ٢ٛ حُوَآ٢ٗ ٝحُ٘ؼ١َ، ٝحُٔٔظٟٞ 

حُـٔخ٢ُ، ٤ُظَٜ ٓيٟ ط٤ِٔ ٓوخٓخص ح٢١ٞ٤ُٔ ٖٓ حُٔوخٓخص ح٧هَٟ، كٜٞ ٓوظِق 

٤ُي حُؼخٓش ٌُِظخرش ػٖ حُٔخرو٤ٖ ُٚ، ٝح٬ُكو٤ٖ رٚ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حطزخػٚ حُظوخ

ح٩ريحػ٤ش ػ٠ِ ػٜيٙ. ٌُٝح ػوي حُؼِّ ػ٠ِ ىٍحٓش ٌٛٙ حُٔوخٓخص ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ 

إٔ ٗوَأ حُ٘ٚ ٝٗئُٝٚ، ٝٗلِِٚ أٝ َٗ٘كٚ، ٫ إٔ ٗو٤ْ ٖٓ كُٞٚ ٤ٛجش »كيحػ٤ش: 

«ٓلخًٔش رلن أٝ رزخ١َ
(111)

، ٣ٝو٠٘ إٔ ٣ئى١ ًُي، رَأ٣ٚ، ا٠ُ حُٞهٞع ك٢ حُ٘وي 

 خ  ػ٘ٚ.حُظو٤ِي١ ح١ٌُ ُْ ٣ؼي ٍح٤ٟ

كَِ َٓطخٝ ك٢ حُٔٔظٟٞ ح٧ٍٝ ٤ٔ٤ٓخث٤ش حُظ٘خًَ ك٢ ٗٚ حُٔوخٓش 

ح٤ُخهٞط٤ش، ح١ٌُ ٣ل٤ي ٓؼ٠٘ حٌُٔخٕ حُٔظٔخ١ٝ أٝ طٔخ١ٝ حٌُٔخٕ، ػْ طٞٓغ ك٢ ا٬١م 

حُظٔخّ ػ٬هش حُٔـخٍٝس أٝ حُؼ٬هش »ٌٛح حُٜٔطِق ػ٠ِ حُلخٍ ك٢ حٌُٔخٕ ٖٓ رخد 

«حُلخ٤ُش ًحطٜخ: أ١ ك٢ ٌٓخٕ ح٬ٌُّ
(119)

ظٌَ٘ إٔ ٣لَِ أ١ ٓلَِ أ١ ٗٚ ، ٝحٓ

أىر٢ ك٢ ؿ٤خد حُ٘ظَس ا٤ُٚ ٖٓ ُح٣ٝظ٢ حُظ٘خًَ ٝحُظزخ٣ٖ ٖٓ ٝؿٜش، ٖٝٓ ُح٣ٝظ٢ 

ح٫ٗظ٘خٍ ٝح٫ٗلٜخٍ )٤٘٣َٝ ا٠ُ إٔ ٣ٌٖٛ حُٜٔطِل٤ٖ، ٛٔخ أ٠٣خ ، ٓٔخ ٣٘يٍؽ 

ٟٖٔ ٓٔظليػخطٚ حُٔلخ٤ٔ٤ٛش( ٖٓ ٝؿٜش أهَٟ، ػْ ٝهق ؿٜيٙ ػ٠ِ طل٤َِ ػ٬ػش 

 حُظ٘خ٤ًِش: ٗٔخًؽ كو٢ ٖٓ حُٞؿٜش

 ًٗٔٞؽ ٖٓ هخُٚ ٗٚ حُٔوخٓش )أ١ ٖٓ اٗ٘خء حٌُخطذ ٗلٔٚ(. أونهب:

 ًٗٔٞؽ ٖٓ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ حُٞحٍى ك٢ رؼ٠ٜخ.وحبَُهب: 

 ًٗٔٞؽ ٝحكي ٖٓ حُ٘ؼَ حُٔٔظٜ٘ي رٚ ك٤ٜخ. وحبنخهب:
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٣ٝٔظـَم َٓطخٝ ك٢ حُظ٤ٛٞق ح٢ٌُِ٘ حُزي٣ؼ٢ ػ٠ِ ؿَحٍ حٌُٔخ٢ً ك٢ 

ٓٔخ ٣لظوي حُٔؼ٠٘ ؿخُزخ ، ًؤٕ ٣ٍٞى أٌٗخ٫  ٗٔـ٤ش ٓؼَ ط٤ٜ٘لخطٚ حُز٬ؿ٤ش ٝحُزي٣ؼ٤ش، 

حُظ٘خًَ حُ٘ٔـ٢ ػ٬ػ٢ ح١٧َحف، ٝحُظ٘خًَ حُ٘ٔـ٢ ػ٘خث٢ ح١٧َحف، ٝحُظ٘خًَ 

حُ٘ٔـ٢ ػ٬ػ٢ ح١٧َحف ٣ٌٖٔ ٬ٓكظظٚ ك٢ ٓٔظٟٞ ح٬ٌُّ ُيٟ هَحءس حُؼ٘خَٛ 

حُؼ٘خَٛ،  حُِٔخ٤ٗش، ػٔٞى٣خ  ٝأكَحى٣خ ، ٝحُظ٘خًَ حُ٘ٔـ٢ ػ٘خث٢ ح١٧َحف، اكَحى١

ٝحُظ٘خًَ حُٔؼ١ٞ٘ ُؼ٘خَٛ ح٬ٌُّ، ٝحُظ٘خًَ حًَُٔذ، ٝحُظ٘خًَ حُٔؼ١ٞ٘ َُٔحػخس 

 أَٛ حُٜلش ك٢ ًحطٜخ، ٝحُظ٘خ٬ًص ح٧هَٟ.

ُوي أٝؿَ َٓطخٝ ك٢ ح٤ٌُِ٘ش ا٠ُ ٓ٘ظٜخٛخ، ط٤ٛٞلخ  ٝط٤ٜ٘لخ  ٍٝٓٔخ  ٧ٌٗخٍ 

٠٘، ػ٠ِ ٫ ط٠َ ٫ٝ ط٘لغ، ىٕٝ إٔ ٣وِٚ ك٢ طل٤ِِٚ ا٠ُ كِٞٛش أٝ ى٫ُش أٝ ٓؼ

حَُؿْ ٖٓ طؤُن حُظل٤َِ ٝؿٔخٍ حُِـش ٝكط٘ش حُظي٤َُ ػ٠ِ ػ٘خَٛ حُٔوخٓش، ًٔؼَ 

كي٣ؼٚ ػٖ ٤ٔ٤ٓخث٤ش ح٧ُٞحٕ هَِ حٓظؼٔخُٚ ُٜٔطِق ح٤١َُٜٞ٘ٓو٤خ أٝ حُظؤ٣َٝ، كوي 

 طُٞع كي٣ؼٚ ػٖ ح٧ُٞحٕ ا٠ُ حُٔلخٍٝ حُظخ٤ُش:

 ُٔخًح حُلي٣غ ػٖ ح٧ُٞحٕ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش؟ أوالً:

ح٧ُٞحٕ حُظ٢ ط٤ٜٖٔ ػ٠ِ ٗٚ ٌٛٙ حُٔوخٓش؟ ٝٓخ ح٧ُٞحٕ حُظ٢ طـ٤ذ ٓخ  حبَُبً:

 ػٜ٘خ؟ ُٝٔخًح؟

 ح٧ُٞحٕ ح٣َُٜلش. حبنخبً:

 ح٧ُٞحٕ حُٔئُٝش. ساثؼبً:

 ُٝؼِ٘خ ًٌَٗ ٓؼخ٫  ُلي٣ؼٚ ػٖ حُظِحٝؿخص ح٤ُِٗٞش:

 حُظ٤ٌَ٘ ح٢ُِٗٞ ح٧ٍٝ»

 أر٤ٞ ٓغ أكَٔ )ىٍ ٓغ ٣خهٞص(

 أر٤ٞ ٓغ أٍُم )ىٍ ٓغ ٣خهٞص(

 أٛلَ )ىٍ ٓغ ٣خهٞص(. أر٤ٞ ٓغ

 حُظ٤ٌَ٘ ح٢ُِٗٞ حُؼخ٢ٗ

 أر٤ٞ ٓغ أه٠َ )حُيٍ ٓغ ح٣َُِؿي(

 أر٤ٞ ٓغ أر٤ٞ )حُيٍ ٓغ حَُ٘ؿْ(

 أر٤ٞ ٓغ أٛلَ )حُيٍ ٓغ حَُ٘ؿْ ك٢ هَحءس ػخ٤ٗش َُِ٘ؿْ(.

 حُظ٤ٌَ٘ ح٢ُِٗٞ حُؼخُغ

 أكَٔ ٓغ أه٠َ )ح٤ُخهٞص ٓغ ر٢ٔ حُٔ٘يّ(

 أٍُم ٓغ أه٠َ )ح٤ُخهٞص ٓغ ر٢ٔ حُٔ٘يّ(

«:َ ٓغ أه٠َ )ح٤ُخهٞص ٓغ ر٢ٔ حُٔ٘يّ(أٛل
 (119)

. 

                                                                 
 .115المصدر نفسو ص. 618



 ـ 356ـ  

 :ٚ  ًٝخٗض ه٬ٛخص َٓطخٝ ٤ٌِٗش ٫ ١خثَ ٍٝحءٛخ ًٔؼَ هُٞ

ٝٝحٟق إٔ ح٧ُٞحٕ ح٧ؿَٔ، ٝح٧ُٜن رخ٧ٗٞػش، ٝح٧ى٠ٗ ا٠ُ حَُهش ٝحُزٜخء »

٢ٛ ح٧ُٞحٕ حُظ٢ ٍٝىص ك٢ حَُٔحطذ حُؼ٬ع ح٠ُٝ٧ ٢ٛٝ ح٧ٛلَ، ٝح٧كَٔ 

إٔ ح٧ٍُم ؿخء ك٢ حَُٔطزش ح٧ه٤َس، ٧ٗٚ أهَ ٝح٧ه٠َ ػْ ح٧ر٤ٞ، ػ٠ِ ك٤ٖ 

«ح٧ُٞحٕ ٍٝٝىح  ك٢ حُظـ٤َٔ، ٝأٗيٍٛخ ٤ٗٞػخ  ك٢ حُظ٤٣ِٖ
(118)

. 

ػ٢٘ َٓطخٝ رظلي٣ي ٜٓطِلخطٚ ك٢ ٓطِغ ىٍحٓظٚ ُِٔٔظ٣ٞخص ؿ٤ٔؼٜخ، 

، كؤ١ِن Space - Espaceكوخُق حُـ٤ٔغ، ر٣َٜق حُؼزخٍس، ك٢ كْٜ ٜٓطِق حُل٤ِ 

ـَحك٢، ٝحُل٤ِ ػ٠ِ ًَ ٓخ ٛٞ ه٤خ٢ُ، أٝ ٍٝك٢، حٌُٔخٕ ػ٠ِ ًَ ٓخ ٛٞ ؿ»ُلع 

ؿ٤ز٢، ؿ٤َ َٓث٢، ٓؼَ حُـ٘ش ٝحُ٘خٍ، ٝٓخ ٝٛلظخ رٚ ٖٓ أك٤خُ ٓل٤وش، ٝٗٚ ٌٛٙ 

حُٔوخٓش حُٔطَٝكش ُِظل٤َِ ٓٔخ ٣٘ظَٔ ػ٠ِ أهزخٍ ٖٓ حُـ٘ش ػـ٤زش، أٝ هَحك٢، أٝ 

ظ٢ أٓط١ٍٞ، ٓؼَ حُٔزَ حُـ٣َزش حُظ٢ طٌِٜٔخ حُـخٕ، ٝٓؼَ حُٜٔخ١ٝ حُٔل٤وش حُ

«ط٣ٜٜٞخ ك٢ أػٔن ح٧ػٔخم ح٤ٍٟ٧ٖ، ر٘خء ػ٠ِ حُٔؼظويحص حُ٘ؼز٤ش حُؼَر٤ش
(161)

 ،

ٌُٝ٘ٚ ٓخ ٣ِزغ إٔ ٣ـَم ح٤ٌُِ٘خص ٝحُٞٛق ٝحُظ٤ٛٞق حُٔـخ٢ٗ ح١ٌُ ٫ ٣ئى١ 

 ا٠ُ ٓؼ٠٘، ٫ٝ ٢٠٣ء ى٫ُش.

أهٌ َٓطخٝ ػٖ ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش اؿَحءحطٜخ، ٝؿخٗذ كلٜٜخ ُِٔلظٟٞ ٝٓيحٛخ 

٤ٜ٤َُ ٗويٙ ٤ٌِٗخ  ُـ٣ٞخ  ٤٘٣َ ا٠ُ ؿِيٙ ٌٝٓخريطٚ حُظؤ٢ِ٣ٝ ُي٫٫ص حُٜ٘ٞٙ، 

ُظ٣ٝ٬ٖ حُٔلَىحص ٝحُـَٔ ٝا٣وخػخطٜخ، ٝأؿلَ حُلؼ٤ِش ٝحَُٔٔٝى٣ش ١ٝز٤ؼش حُ٘ٞع 

حَُٔى١ ح١ٌُ طٔؼِٚ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔوخٓخص، كلخٟض حُلٌخث٤ش ك٢ أُؼخد حُِـش ٝر٬ؿظٜخ 

 ٍٜٝٓٞٓخ ًٔؼَ هَحءطٚ ح٣٩وخػ٤ش حُظخ٤ُش:

 ٝٗزٚ -6»

 ٝؿؼَ.

 ر٢ -2

 ك٢

 ك٢.

 ٓؼي٢ٗ -9

.٢ٌ٘ٔٓ 

 حُلٍٞ -4

 حُزلٍٞ
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«حُ٘لٍٞ
(166)

. 

ٝهي حٍطؤٟ إٔ ٣ظـِأ رٔخ هيٓٚ ٖٓ طل٤َِ، ػزَ ٌٛح حُٔٔظٟٞ ٖٓ حُٔيحٍٓش 

ُ٘ٚ حُٔوخٓش ح٤ُخهٞط٤ش ٢١ٞ٤ُِٔ، ٝكٔ٘خ  كؼَ، اً ٫ ١خثَ ٍٝحء ٌٛح حُِؼذ حُِـ١ٞ 

 .ٝح٢ٌُِ٘ ح١ٌُ ٣ـط٢ ػ٠ِ ١ز٤ؼش حُٔوخٓش حَُٔى٣ش ٝحُل٣ٌَش ٝحُي٤ُ٫ش

ٖٓ حُٞحٟق، إٔ َٓطخٝ ٣يٍى طزؼخص ٜٓ٘ـٚ، ٣ٝٞك٢ ٌٛح حُ٘ٚ حُوظخ٢ٓ 

ربؿلخُٚ ُٔخ ٤٘٣َ ا٠ُ حَُٔى٣ش ٝهٜخثٜٜخ حُؼَر٤ش حُظ٢ ٤ِٓص حُٔوخٓخص، ُوي ٗظَ 

ا٠ُ حُٔوخٓخص ٖٓ ٝؿٜش ُـ٣ٞش حٓظلخىص ٖٓ حُٜٔ٘ـ٤ش حُلي٣ؼش ُظوغ ك٢ ٤ٗ٬ٌٗش 

 حَُٔى١.ٓل٠ش، ٓؼ٫ٞ  ػ٠ِ ىٍٝ حُٔظِو٢ ك٢ طل٤َِ ٌٛح حُ٘ٞع 

حٓظ٘ي ٓلٖٔ ؿخْٓ ح١ُٞٓٞٔ )حُؼَحم( ك٢ ىٍحٓظٚ ُِظَحع حَُٔى١  -0-4

ح٧ىر٢ ػ٠ِ َٓ٘ٝػٚ ك٢ حُزلغ حُؼ٢ِٔ َُِٔى حُؼَر٢ هي٣ٔخ  ٝكي٣ؼخ . ٝحٗطِن ٖٓ 

حُ٘وطش ح٧ٛؼذ، أ٫ ٢ٛٝ حُٔؼخهلش حُٔؼٌٞٓش، ك٤ٖ هٜٚ ىٍحٓظٚ ح٧ًخى٤ٔ٣ش 

، ػ٠ِ أٍٝ حُـَد، ُظؤػ٤َ حَُٔى ح٠ُٝ٧، رخُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش، ك٢ ٓطِغ حُٔزؼ٤٘٤خص

أُق ٤ُِش »حُؼَر٢ ػ٠ِ ح٧ىد ح٩ٗـ١ِ٤ِ، ٝظَٜص حُيٍحٓش رخُؼَر٤ش ك٢ ًظخد 

(، ػْ طِظٚ 6892« )٤ُِٝش ك٢ ٗظ٣َش ح٧ىد ح٩ٗـ١ِ٤ِ ـ حُٞهٞع ك٢ ىحثَس حُٔلَ

ًظذ ًؼ٤َس ػٖ حَُٔى حُؼَر٢ حُلي٣غ: هٜش ٍٝٝح٣ش، ٤ُظٞؽ َٓ٘ٝػٚ ك٢ ٗوي 

٢ رٜٔ٘ؾ كي٣غ ٣ؼي رخ٫ٓظو٬ٍ حُؼوخك٢ ٝحُ٘وي١، كوي ىحٕ ك٢ حُظَحع حَُٔى١ ح٧ىر

( أهٌ 6889« )َٓى٣خص حُؼَٜ حُؼَر٢ ح٢ٓ٬ٓ٫ ح٢٤ُٓٞ»ط٤ٜٔيٙ ٌُظخرٚ 

حُيٍحٓخص حٌُؼ٤َس َُِٔى٣خص حُؼَر٤ش ح٤ُٓٞطش رآ٤ُخص حُوَحءس حُـَر٤ش َُِٔى٣ش، 

ؼي ٗزَس ح٩ىحٗش رٔ٘خٛـٜخ ٝػ٬ٓخطٜخ حُٔٔظـيس، ٌٓ٘ حُؼ٘خ٣ش ح٤ٗ٬ٌُ٘ش رخُلٌخ٣ش، ٝٛ

اً ٫ طٌل٢ ًؼَس حُؼٌخُحص »٫ٍطٜخٕ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى ٌُٜٙ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش، 

ٝحُ٘ٞحٛي ٝح٩كخ٫ص ػ٠ِ رخهظ٤ٖ ٝرَٝد، أٝ ػ٠ِ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ ٝحُ٘وخى 

حُـيى، أٝ ػ٠ِ حُز٣ٞ٤٘ش حُـَر٤ش، ٝٓخ رؼيٛخ ُ٪ط٤خٕ روَحءس ػ٤ٔوش َُِٔى٣خص، كخ١ٌُ 

٠ طٔزن حُظؼخَٓ حُ٘خهي ٓغ حُ٘ٚ ٛٞ ط٤١ٖٞ حٌُحص حُـخٍهش ٫ريّ ٓ٘ٚ ًوطٞس أُٝ

ىحهَ حُـٜخُ حُٔؼَك٢ ٝآ٤ُخطٚ، ُظؤط٢ حُوَحءس ٓظ٘خؿٔش ٝؿ٤٘ش. ٝػ٘يٓخ ٣ـ٤ذ ًُي 

٣ٝـ١َ حٓظ٘طخم حُ٘ٚ َٓؿٔخ ، ٣ٝٔظؼخٕ ُٚ رؼٌخُحص ٖٓ ٛ٘خ ٝٛ٘خى، طٜزق 

حُلٌٍ ٖٓ ؿخٗذ، حُوَحءس ط٣َٔ٘خ  ٓي٤ٍٓخ  ٓزظيثخ ، ٫ ٣ـ٢٘ ًؼ٤َح  ك٢ ٤ٓيحٕ ٣ٔظيػ٢ 

«ٝطيكن ح٫ٓظـخرش حُٔ٘ظٔش ٖٓ ؿخٗذ آهَ
(162)

. 
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حٗظوي ح١ُٞٓٞٔ حَُأ١ ح٥هَ حُٔ٘لخُ ا٠ُ ٗٔخًؽ حَُٔى حُـَر٢ حُلي٣ؼش، ٝك٢ 

ه٠ْ ًُي، حُظزؼ٤ش، ٝأًي إٔ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حٓظؼخٗض رخٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُؼَر٢، 

ٓغ ٜٗٞٛٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُوط٤ؼش، ٝطٟٔٞؼض ك٢ أٗٔخم حُٔل٢ٌ، أٝ ط٘خٛض 

حُٔيٝٗش، أٝ ػخىص ػخ٤ٗش ا٠ُ ر٤٘خص ٤ٓخ٤ٓش ٝحؿظٔخػ٤ش، ٝأهَٟ ٓؼَك٤ش، طؼٞى ا٠ُ 

ػٍٜٞ هِض، طٔظَؿؼٜخ رٌَ٘ أٝ رآهَ، ًٝؤٜٗخ طؼ٤ي ط٤ٌٖٔ حَُٔى ٖٓ ح٫ٓظيحى ك٢ 

أًؼَ ٖٓ ظخَٛس ٝٗٞع. ٝحٓظَؿغ ح١ُٞٓٞٔ كٌَس حُٔؼخهلش حُٔؼٌٞٓش ر٘ؤٕ 

ٛٞ ٗلٔٚ ح١ٌُ ٣ظؤٜٚ حُـَد  ٣َٜٗخٍ حَُٔكٞٝ كٔذ ٓؼ٤خٍ ؿَر٢ أه٬ه٢»

«ك٢ ػ٬هظٚ رخَُ٘م
(169)

. ٝأػخٍ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٬ٌُ٘ٔص حُظ٢ طوٚ حَُٔى٣خص 

حُؼَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٤ُٓٞطش: ُٔخًح طـ٤ذ حُٞكيس حُظ٢ طظـٔغ ػ٘يٛخ حُٔظٞح٤ُخص 

حَُٔى٣ش ك٢ ػويس ٝحكيس؟ ُٝٔخًح ٣ؼ٠٘ حُؼَد رخُوزَ ًٔخ ُْ ٣ـَ ًُي ك٢ أؿِذ 

حُظي٣ٖٝ رٌٜٙ حُٔؼش؟ ٤ًٝق ُ٘خ طير٤َ حُـخثذ ٖٓ  حُؼوخكخص؟ ُٝٔخًح ؿَٟ

حُٜ٘ٞٙ؟ ُٝٔخًح حُظوخرَ ر٤ٖ حُٟٔٞٞػخص؟ ٝٓخ َٓ ٌٛح ح٩َٛحٍ ػ٠ِ أهزخٍ 

حُٜلٞس؟ ٤ًٝق طظَٜ حُٔيٕ ك٢ ح٧هزخٍ؟ ٝٓخ ؿَٞٛ حُؼ٬هش رخُ٘ؼَ؟ رِـظٚ 

ٝطل٫ٞطٜخ؟ ٝٓخ ح١ٌُ ٣ـٔغ حُٔوخٓخص؟ ٤ًٝق طٔظـ٤ذ ح٧هزخٍ ًٌُٝي حَُٔى٣خص 

 ١ُٞؤس ح٩كٔخّ رخُيَٛ؟.رؼخٓش 

ريأ ح١ُٞٓٞٔ َٓ٘ٝػٚ رخُزلغ ػٖ ط٤ٔٔش ُِٔل٢ٌ ر٤ٖ ح٣َُٝٔخص 

ٝحُٔ٘و٫ٞص ٝحُٔٔٔٞػخص ىحهَ حُظوخ٤ُي حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش ٝططٍٞحطٜخ َٝٛحػخطٜخ، 

٣ؤط٢ حُ٘ؼَ رخُٔيٝٗش »ٝحٗطِن ٖٓ ح٩هَحٍ رُٞغ حُؼَد رخ٧ٓٔخٍ ًُٞؼْٜ رخُ٘ؼَ. 

ٔخ ٣وَم حُٔئُق رخُٔـخُٔش حُوخٛش ٓخ ٛٞ ا٠ُ حُـْ٘ حُٔخثي ٝحُٔوزٍٞ، ر٤٘

٠َٓٝد ٖٓ كـخد ٟي حُٔل٢ٌ، كظظَٜ حُٔـخُٔخص أٓٔخٍح  ٣وظ٢ِ ك٤ٜخ رؤًؼَ 

ٖٓ ؿْ٘ أىر٢ ٓليى، ًٌُي ح١ٌُ ؿَٟ هزُٞٚ ٝطٟٔٞغ ك٢ ك٤خس حُِٔطخص ٝكجخطٜخ 

«ح٧ٓخّ
(164)

. 

ٝٝؿي ح١ُٞٓٞٔ إٔ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ، حُؼخَٗ ح٬٤ُٔى١، ٜٗي حٛظٔخٓخ  

٣ٖ حُٔل٢ٌ، ًٔخ ٤٘٣َ كَٜٓض حُ٘ي٣ْ، ٝحهظَٕ ًُي رخكظَحف حُٔٔخَٓس رظيٝ

ٗ٘ٞحٍ »ٝحُٜٔخطَس ٝحُٔ٘خىٍس، ٝٓخم أًٗٔٞؿخ  ٌُُي ٛٞ أهزخٍ حُظ٘ٞه٢ ك٢ ًظخرٚ 

ٍٍ َٓى١ ٓظٞطَ « حُٔلخَٟس ٝأهزخٍ حٌُٔحًَس ح١ٌُ كٟٞ كٌخ٣خص طَ٘ٔ ػ٠ِ طٞح

ح٧ٗٞحع حَُٔى٣ش ٟخؽ رخُلؼَ، ٓٔخ أكٔق حُٔـخٍ ُظٍٜٞ ٓئُلخص ًؼ٤َس طلظ٠ٖ 

 رٌٔٞٗخطٜخ حُٔوظِلش ٝحُٔظؼيىس.

ٝحٗظوَ ح١ُٞٓٞٔ هطٞس أهَٟ ك٢ َٓ٘ٝػٚ ٖٓ حُزلغ ػٖ ط٤ٔٔش حُٔل٢ٌ 

َ: ٖٓ حُٔ٘خكٜش ا٠ُ حٌُٔظٞد»ا٠ُ  ، ٝحٍطز٢ ٌٛح «كؼَ حُٔٔخَٓ ٝحُٔ٘خىٍ ٝحُٜٔخط
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أ١ ح٫ٍطوخء رخ٧ٓٔخٍ ا٠ُ حٌُٔظٞد، ك٢ ٟٞء ك٤َٟخص »حُلؼَ رخُظي٣ٖٝ، 

حطز٢، ٢ٛٝ ك٤َٟخص ُْ طلٔق حُٔـخٍ رؼي ُٖٔ ٤ٔٔ٣ْٜ حُل١َٜ حُٔـظٔغ حُظَ

حَُح٣ٝش أكي »رظـط٤ش ٌٛٙ حُٔٔخكش ٓخ ىحّ « حُٔ٘خىٍ ٝحُٜٔخطَ ٝحُٔٔخَٓ»

٣و٤ٔخٕ ك٢ ك٠خء حُٔ٘خكٜش، ٤ُْٝ ك٢ كيٝى « حُٔخٓغ أكي حُوخث٤ِٖ»، ٝ«حُ٘خط٤ٖٔ

«حٌُظخرش ٝحُظي٣ٖٝ
(161)

ٔخَٓ، ، ٌٝٛح ٓخ ىػخٙ ا٠ُ هَحءس ١َٝٗ حُٔٔخَٓس ٝحُٔ

ٝٓٞحٛلخص حُٔ٘خىٍ ٝحُٔ٘خىٍس، ٖٓ أؿَ ٓؼَكش حَُٔى ِٓحُٝش ٝكؼ٬ ، ٣َٝٔ ًُي 

طو٢ٜ حُـٜٞى حٌُظخر٤ش، ًٝخٕ حُـخكع ٖٓ أٝحثَ حُؼِٔخء ٝح٧ىرخء ح٣ٌُٖ ػ٘ٞح 

، كٟٞغ ٓخ ٣٘زٚ «َُٛ ح٥ىحد»رخَُٔى، ٝهي كٌح حُل١َٜ كٌٝٙ ك٢ ًظخرٚ 

 «.حٓظَحط٤ـ٤خص حَُٔى»

حَُٝحس، كؼٔش ٍحٝ ؿخٓغ، ٍح١ٝ حَُٝحس ًٝ٘ق ح١ُٞٓٞٔ ػٖ أٓخ٤ُذ 

ًخُل١َٜ، ٝػٔش ٍحٝ كخَٟ ًخ٧ٛٔؼ٢ ٝح٢ُُٜٞ، ٝػٔش ٍحٝ ٣َٗي ٝكخػَ 

ًخُلٖٔ رٖ َٜٓ ٝأر٢ حُؼ٤٘خء، ٝػٔش ٍٝحس حُظ٘خَٓ، ح٣ٌُٖ ٣ظَٜٕٝ ػٖ آه٣َٖ 

ًخُؼظخر٢ ػٖ حُلٔي٢ٗٝ ٝؿ٤َٙ، ٝػٔش ٍحٝ ٓـََٓ ؿَٟ ط٤ٌِلٚ رٌُي، أٝ ىُػ٢ ٌُٜح 

َ، ًخُظٞك٤ي١ ك٢ ح٫ٓظخع ٝحُٔئحٗٔش. ٬ٗٝكع إٔ ح١ُٞٓٞٔ حُٔز٤َ ُٔزذ أٝ ٥ه

٣وَأ حَُٔى٣خص حُؼَر٤ش ٖٓ ىحهِٜخ، ٝرٔخ ٛٞ أهَد ا٠ُ حٍُٔٞٝع حُ٘وي١ ٝهي ؿَٟ 

حٗظوخهٚ حٓظليحػخ  ُٚ ٫ طـ٣َزخ  ػ٘ٚ. ٝطوِٞ ط٣ٞٔـخطٚ ٝأكٌخٓٚ ٖٓ ح٫ٍطٜخٕ ُِظو٤ِي 

٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍحُـَر٢ حُ٘وي١ حُليحػ٢ ًٔخ ك٢ ٬ٓكظظٚ ػ٠ِ حُل١َٜ ػِ
(161)

. 

ّٚ ح١ُٞٓٞٔ حُـخكع رؼ٘خ٣ش كخثوش، ًٝظذ ػٖ  ٓلّٜٞ حَُٔى ػ٘ي »ه

، اً ٣ٌخى ٣طٍٞ ٓلٜٞٓخ  َُِٔى ٣ظـخُٝ ك٤ٚ ٓخ ًخٕ ٓخثيح  «حُـخكع: حُ٘ظ٣َش ٝحٌُظخرش

ك٢ ه٤ٜيس حَُٔى أٝ ك٢ ح٥ػخٍ حُوخثٔش ك٤ٌ٘حى ػ٘يٓخ ٣ئهٌ ٌٛح حُٔلّٜٞ ك٢ ٟٞء 

ؿخٗذ، ًٌُٝي ك٢ ٟٞء ؿخ٣ش حَُٔى ٝكؼِٚ ٖٓ  طؼيى٣ش حُ٘ظَس ٝط٘ٞع حُٜٞص ٖٓ

ؿخٗذ آهَ. ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُـخكع ُْ ٣ـَ حُظل٣َوخص حُٔطَىس ك٢ ٜٓطِق 

حُ٘خىٍس ٝحُلٌخ٣ش ٝحُلي٣غ ٝحُوزَ ٝحُوٚ، ا٫ إٔ ٜٓخىٍٛخ رَٝحطٜخ ٝٓ٘٘ج٤ٜخ أٝ 

 كخػ٤ِٜخ، ٢ٛ حُظ٢ طظ٤ق ُ٘خ طلي٣ي حُٜٔطِلخص ٝٓلخ٤ٜٛٔخ. 

كع ٓؼ٢٘ رؼ٬ػش أٍٓٞ طٔظلن ح٬ُٔكظش ٝح٫ٗظزخٙ ٍٝأٟ ح١ُٞٓٞٔ إٔ حُـخ

ػ٘ي هَحءس حَُٔى حُؼَر٢ ك٢ ػَٜٙ حٌُٛز٢ ح١ٌُ ٗخػض ك٤ٚ حُلخؿش ح٫ؿظٔخػ٤ش 

ٟ: كٜٞ  ُ٪ٛـخء ٝح٫ٓظٔخع ٝحُوَحءس ٝكظٔض حُ٘وَ ٝحُظَؿٔش ػٖ ح٥ىحد ح٧هَ

 ر٤ٖ ٣لَم ر٤ٖ حُ٘خىٍس ٝحُوٜش، ًٌُٝي ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حُظؤ٣َٝ، ٬ٓكظخ  إٔ ػٔش طيحه٬  

« حُٔلخًخس»ٌٛٙ ح٧كؼخٍ، حُوخٙ ٝحُٔلظخٍ ٝحٌُٔي١ ٝحُِٚ، ًِٜٝخ طـظٔغ ػ٠ِ 

ٝح٫ٓظَٟخء ٝحُويحع ٝحُل٤ِش. ٣ٝظخرغ ح١ُٞٓٞٔ حؿظٜخىٙ ٖٓ ىحهَ « حُظٔؼ٤َ»ٝ

                                                                 
 .36المصدر نفسو ص. 615
 .77-76المصدر نفسو ص ص . 616



 ـ 361ـ  

ه٤ٜٛٞخص حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٌٝٓخٗش حَُٔى ك٤ٜخ، ك٤ـي إٔ ؿ٤ٔغ ح٥ٍحء طظلن ػ٠ِ 

ٍس، ًِٝٔخ حطـٚ حُوٜخٙ ٗلٞ إٔ حُوخٙ أٝ حُوٜخٙ ٛخكذ هٍٞ ٝٝػع ٝٗخى

حُظٔؼ٤َ، حهظَم حُوخٛش ٗلٞ حُؼٞحّ، اً ٣َىف حُـخكع، أػ٘خء حَُٔى، ٍىٝى كؼَ 

حُ٘ٚ حُـخكظ٢ هخىٍح  ػ٠ِ حُظ٘و٤ٚ، ٣ٝظيهَ ك٤ٚ »حُٔظِو٤ٖ، ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼَ 

حُل٠ٍٞ ٝحُظـ٤ٔي رخُوزَ، كخُ٘وٚ َٓى، ًٔخ ٣ٌظذ ح٬ُكوٕٞ، ٖٓ أٓؼخٍ 

َ: ك٬ ٗوٚ ريٕٝ كيع، ًٔخ ٫ طٞىٍٝٝف، ْٝٛ ٣ؼٕ٘ٞ رخَُٔى  ك٢ ٗؼ٣َش حُ٘ؼ

كيع ريٕٝ ٗوٚ، ٬ًٝٛٔخ َٓى. ٌُٜٝح ٣ظ٘خٍٝ حُـخكع حَُٔى ًٝؤٗٚ 

«، ٝحُلي٣غ ًؤٗٚ حَُٔى«حُلي٣غ»
(169)

. 

ػْ ططٍٞ كؼَ حَُٔى ػ٘ي حُظٞك٤ي١، ط٤ٌِٔ حُـخكع، ٓزخًٍخ  ٬ٓكظخص ػزي 

٢ٌ ٖٓ حُظخ٤ُٖ حَُكٖٔ ٤ِ٤ًطٞ ك٢ ًظخرٚ ػٖ حُٔوخٓخص، كخ٣ٌُٖ ًظزٞح ك٢ حُٔل

ُِليحػش ُْ ٣وَؿٞح ػٖ ىحثَس حُٔوخٍٗش ح٧ٓخّ حُظ٢ ػويٛخ ر٤ٖ حُـخكع ٝر٤ٖ كٌخس 

حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ. ؿ٤َ إٔ حُظٞك٤ي١، ٣لظَم ػٖ حُـخكع، ك٢ ٝكَس حُظ٤ِٔق 

 حَُٔى ٌٝٓٞٗخطٚ.« ك٤ًَش»ٝطؼٌٍ حُظ٣َٜق ُي٣ٚ، ٓؼِٔخ ٣ظزيٟ ٌٛح ح٫كظَحم ك٢ 

 َٟ كٍٞ كؼَ حَُٔى ػ٘ي حُظٞك٤ي١ ك٤ٔخ ٣ٝ:٢ِ٣ًٌَ ح١ُٞٓٞٔ ٬ٓكظخص أه

ك٢ ٤ُخٍ ٣ؼـِ ػٖ ط٣ٌٖٞ ر٤٘ش َٓى٣ش، « حُلي٣غ حُٔظزخػي ح١٧َحف»ط٣ُٞغ 

ًٔخ إٔ ؿ٤خد ِٗػش حُظ٘و٤ٚ ُيٟ حَُح١ٝ ٣يكغ رل٘ٚ رؼ٤يح  ػٖ حُـخكع، ٤ٓ٫ٔخ 

ٌُٖ ٌٛح حُظ٣ُٞغ ٣ٔو٢ ػ٠ِ حُلي٣غ ا١خٍح  ٤ُ٘ٓخ  ٣ٟٔٞؼٚ ك٢ « حُزو٬ء»ك٢ 

 ُٓخٕ.

أر٢ ك٤خٕ، أٝ ظَٜٝح ً٘و٤ٜخص « ري٫ء»ء حَُٝحس، ٓٞحء ًخٗٞح ٛئ٫

ٓؼخَٛس أٝ ٓظويٓش، ٣٘ظـِٕٞ ؿخُزخ  ك٢ حُلٞحٍ ٝحُٔـخىُش، ٤ٌُٕٞ حَُٔى ٓظظخ٤ُخ  

 ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ، أ١ ط٘خ٢ٓ حُٔـخىُش ٝحُٔ٘طن ٝٓظخرؼش ح٧هزخٍ.

ٚ حُظٞك٤ي١، ٍحٝ َُٜٗحى١، أًؼَ حٓظوَحٍح  ٝحطٔخهخ  ػ٘يٓخ طٔؼلٚ ٓ٘و٫ٞط

 حَُٔحٝؿش، كظظؼيى ُي٣ٚ ح٧ٛٞحص، ٣ٝظَى ُٜخ ك٣َش حَُٔى.

 َٓحػخس كخؿخص حُل٢ٌ ُيٟ حُٔظِو٢.

طظ٠ٖٔ حٓظَحط٤ـ٤خص حَُٔى ُيٟ حُظٞك٤ي١ ح٫كظـخؽ ٝحُـيٍ ٝح٫هظزخّ 

ٝحُ٘وَ ٝحُظ٤ٔ٠ٖ ٝح٩ٗخٍس ٝحُظِل٤ن ٝح٩ٛٔخٍ حُٔظؼٔي. ًٔخ اٜٗخ طظ٠ٖٔ حُظ٣َٜق 

أًؼَ ٖٓ حُؼ٘خ٣ش رَْٓ حُ٘وٞٙ ٝٓوخُذ  ٝحَُٔحٝؿش، ٓؼ٤٘ش رخ٬ٌُّ ٝٛ٘ٞكٚ

ٓو٣َش حُـخكع، ٝهيٍحطٚ حُل٣َيس ك٢ حُظ٢ِٔ ػ٠ِ »ح٧كيحع، ٝٓظزخػيس ػٖ 
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أٟٝخع ح٧ٗوخٙ ٜٝٓخثَْٛ ٍٝؿزخطْٜ حُٔؼِ٘ش ٝحٌُٔزٞطش، ٌُٝح كٜٞ ٛخكذ 

 هزَ ٝكي٣غ.

ٝطخرغ ح١ُٞٓٞٔ ىٍحٓظٚ َُِٔى حُؼَر٢ ؿلَحٕ أر٢ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ، ٝأ١ِن 

ك٤غ طظطٍٞ حٓظَحط٤ـ٤خص حَُٔى، ُظ٘لَف ا٠ُ « ط٬ص حُ٘ٚٓوخ»ػ٠ِ َٓىٙ 

حُظ٣َٜق، رظؤػ٤َ طؼيى ح٧ٛٞحص حُٔزؼٞػش ىحهَ حُ٘ٚ، كوي حطٔغ حٌَُ٘ حُلٞح١ٍ 

 ٝحُظٔؼ٢ِ٤، ٝطَح٤ًزٚ حُٔظزخ٣٘ش َٝٗٝكٚ حُٔلظَٟش ٝأىػ٤ظٚ ٝحٓظ٫٬ٜطٚ ٝط٤٘ٔخطٚ.

ٝحٓظوَؽ ح١ُٞٓٞٔ ٖٓ َٓى حُٔؼ١َ هٜخثٚ ٝٓٔخص أهَٟ، ٗٞؿِٛخ 

 ٔخ ٢ِ٣:ك٤

٣٘زـ٢ أ٫ ٗـلَ حُٔظِو٢ ح٢٘ٔ٠ُ ح١ٌُ ٣و٤ْ ك٢ ٝحهغ حُٔـخُْ، ًٔخ ٣و٤ْ ك٢ 

 ًٖٛ رخع حَُٓخُش.

رَُٝ ٌَٗ حُٞٛخ٣خ ٝح٩هٞح٤ٗخص، ك٤غ ػٔش ٗو٤ٜش طظٌَ٘ ٖٓ ٍٝحء 

 ًِٔخص ٛخكزٜخ، ٝطيػ٢ ح٣٩ؼخٍ ٝحُليحء ًِٔخ ؿَص حُٔوخٍٗش رخََُٔٓ ا٤ُٚ.

ٝحُظخَٛ، ًٝٔخ ٣ظؤًي ٖٓ هطخد طؼز٤َ طؼيى ح٧ٛٞحص ػٖ حَُٜحع حٌُخٖٓ 

 حرٖ حُوخٍف طظٔخٟٝ حُِٔطش ٓغ حُلن.

 طٞحكَ حُٔلخًخس حُٔخهَس حُٟٔٞٞػش ُـَٝ حُظِٜثش.

« حَُكِش»طظٔيى حٌُِٔخص َٗحًخ  ٝٗزخًخ  ٣و٤ْ ك٤ٜخ حرٖ حُوخٍف ٝٓز٬٤  ُظٌَ٘ 

َٓى٣خ  ػ٠ِ أٓخّ ٌٓٞٗخص حُلؼَ ح٧ٓخّ، حُلًَش ًخ٤َُٔ، « حُِ٘ػش»أٝ 

ٗ٘خى، ٝحُ٘ظَ، ٝحُٔ٘خىٓش، ٝحُٔئحٍ، ٝحُوخ١َس، كخُلؼَ ح١ٌُ ٣ظلَى ٝحُٜٞص ًخ٩

ٖٓ ه٬ُٚ حَُٔى ٫ ٣ظليى رخُليع حُوخٍؿ٢، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٌٛح حُليع ٛٞ 

حَُٔى أٝ ٗو٤ٜظٚ « كخػَ»ح١٩خٍ حُوخٍؿ٢ َُكِش حُظط٤َٜ حُظ٢ ٣َٔ رٜخ 

 ح٣ًَُِٔش ٖٓ حُلَىّٝ ا٠ُ حُٔلَ٘ كخُـل٤ْ كخُلَىّٝ ػخ٤ٗش.

ح١ُٞٓٞٔ إٔ ٌٛٙ حٌُٔٞٗخص حَُٔى٣ش، ٓٞحء حٗظـِض ىحكؼخ  أٝ كخػ٬  أٝ ٣َٟٝ 

ك٠ٍٞح  ه٤٘٣َخ  كو٢، طظ٤ق َُِٔى إٔ ٣ظٔغ ٫كظٞحء حُٔ٘خٛي ٝحُٔ٘خظَحص 

ٝحُٔوخرٔخص ٝحُٔٔخؿ٬ص. ٝهي ىػْ حُٔؼ١َ َٓىٙ رؤِٓٞد حُٔلخًخس حُٔخهَس، 

 ٝرخُِـٞء ا٠ُ ر٤٘ش حُٔلخٍهش حُِٔـٞٓش.

ُي ا٠ُ ٓوخٓخص حُـٞحر٤ٖ، هطٞس طخ٤ُش ك٢ ططٍٞ ٝحٗظوَ ح١ُٞٓٞٔ رؼي ً

حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش، ٢ٛٝ حُٔوخٓخص حُظ٢ هَؿض ٖٓ ؿزش حُـخكع، ٣ٝؼَِ ظٍٜٞٛخ، 

ك٢ ٓٔخٍ ٗـَ ٤ِ٤ًطٞ ٝٓٞحٙ، ك٢ ٟٞء ح٧ٗٔخم حُؼوخك٤ش، ػ٠ِ إٔ ح١ُٞٓٞٔ، 

ش ًؼخىطٚ، ٫ ٣ٞػن َٓحؿؼٚ ٜٝٓخىٍٙ ا٫ ػَٟخ  أٝ أُخكخ  أك٤خٗخ . ٓؼِٔخ طؼخ٢ٗ ًظخر

ح١ُٞٓٞٔ ٖٓ ٟؼق حُظز٣ٞذ أٝ حُظ٤ٜ٘ق ٫ٗـٔخٍٛخ رخَُ٘ف ٝك٤ٞ حُظؤ٣َٝ أٝ 
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ط٤ُٞي حُٔؼخ٢ٗ ٝحُي٫٫ص. ٝهي ًًَ ٜٓطِق ٤ِ٤ًطٞ كَك٤خ ، ٝأٗخٍ ا٠ُ ٓـٔٞػش 

ىٍحٓخص ٓظِٜش رخُٔوخٓخص ىٕٝ طٞػ٤ن
(169)

. 

ٝػَِ ح١ُٞٓٞٔ طل٫ٞص حُٔوخٓش ٍٟٝٔٞٛخ، رخُ٘ظَ ا٠ُ حٗلَحكٜخ ؿ٘ٔخ  

أُق ». ٝهظْ كي٣ؼٚ ػٖ ططٍٞ حَُٔى حُؼَر٢ رخُٞهٞف ٤ِٓخ  ػ٘ي أىر٤خ  ػٖ أٗٔخهٚ

 ح١ٌُ ٣ؼي ًٍٝطٚ، ٝطِْٔ هٜخثٜٚ ك٢ حُٔ٘خك٢ حُظخ٤ُش:« ٤ُِش ٤ُِٝش

 .ٖحُؼ٘خ٣ش رخُٞٛق حُظ٢٘٤٣ِ ٝرخُوَحث 

  ٞٛ ّر٘خء ٝكيحص حُوٚ حُٞظ٤ل٤ش ػ٠ِ أٓخّ ح٩ؿخرش ػٖ حٓظلٜخّ، كخ٫ٓظلٜخ

 ن ح٣َُٜ٘خ١ٍ.حُلخكِ حَُث٢ٔ٤ ُِل٢ٌ، ٝحُٔؼخىٍ ُِل٘

  ،حُظؼيى٣ش حُِٔخ٤ٗش ٝٓخ طلٜق ػ٘ٚ ى٤ُ٫خ  ٝٓؼَك٤خ ، اً طظزخ٣ٖ رظزخ٣ٖ حُلٌخ٣خص

٢ٛٝ طظؤًي ك٢ حكظٞحء ح٫ٓظلٜخّ ػ٠ِ أٓخّ ىحث١َ ِٓظق، ك٤ٚ ح٩ٟخكش 

 ٝح٩َٓحف ٝحُٔـغ.

 .كيس ؿ٣َخٕ حَُٔى حٗ٘ـخ٫  رخُظ٤َٛٞ ٝحُظز٤ِؾ ٝحُٜيّ ٝحُل٠ٍٞ حُ٘و٢ٜ 

ؤَٛ ك٢ حُٔؼَكش حُ٘وي٣ش رِـظٜخ ٝرٜٔطِلخطٜخ ا٠ُ ٗوي ح١ُٞٓٞٔ كيحػ٢ ٣ظ 

كيّ ًز٤َ، ػ٠ِ إٔ ٤ُٓٞظٚ ك٢ حَُ٘ف ٝحُظؤ٣َٝ ىٕٝ طٞػ٤ن أٝ ط٤ٜ٘ق طـؼَ 

ٓظخرؼظٚ ػ٤َٔس، ٝحُظؼ٣َق ر٘ويٙ ػ٤ٜخ . ٝٓخ ٣لظخؽ ا٤ُٚ ٌٛح حُ٘وي أ٠٣خ  ٛٞ 

حُظ٣ٞٔؾ حُٜٔ٘ـ٢ ٝطلي٣ي حُٜٔطِق ٩ٟخءس ه٤٠ش ٗخثٌش ٓؼَ ططٍٞ حَُٔى 

 أٝ حٍُٔٞٝع حَُٔى١.حُظَحػ٢، 

ط٤َ٘ آهَ ىٍحٓخص حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُٔظؤػَس رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس  -0-12

ا٠ُ ح٧هٌ ٗزٚ حُظخّ رٜٔ٘ـ٤ش ػِْ حَُٔى حُظ٢ طٌٞٗض ك٢ ٍكخد ٌٛٙ ح٫طـخٛخص، 

( ٣٧ٖٔ رٌَ 6889«)حَُٔى ك٢ ٓوخٓخص حٌُٜٔح٢ٗ»ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ًظخر٢ 

( ُٔؼ٤ي 6889«)ػَر٢ ًٗٔٞؿخ  طل٤َِ حُ٘ٚ حَُٔى١: ٓؼخٍؽ حرٖ »)َٜٓ(، ٝ

ح٤ًَُٞ )َٜٓ(، ٖٝٓ حُٞحٟق، أٜٗٔخ ٣ٌخىحٕ ٣٘وطؼخٕ ػٖ حُـٜٞى حُؼَر٤ش حُ٘وي٣ش 

ٖ: أُٜٝٔخ كَٜٛٔخ ػ٠ِ حُظ٤ٜٔي  حُٔزٌُٝش ك٢ ٌٛح حُٔز٤َ ًٔخ ٣ظَٜ ٖٓ أ٣َٓ

ُيٍحٓظ٤ٜٔخ رَ٘ٝف ٗظ٣َش رخطض ٓؼَٝكش ك٢ كًَش حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُـي٣ي، 

ٜٔخ ػ٠ِ حُيٍحٓخص حُٔخروش ًٔخ ط٤َ٘ ٓويٓخطٜٔخ ٝٓظ٢٘ رلؼ٤ٜٔخ ٝػخ٤ٜٗٔخ كوَ ح٬١ػ

ٝػزظ٢ كٜخٍٜٓٔخ، اً ًًَ أ٣ٖٔ رٌَ، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ىٍحٓش ػزيهللا حرَح٤ْٛ 

حُوٜش »ٝىٍحٓش ٗخَٛ ػزيحَُُحم حُٔٞحك٢ )َٜٓ( ٝػ٘ٞحٜٗخ « حَُٔى٣ش»

ٔش (، ٢ٛٝ ىٍحٓش طز٤ٔط٤ش طل٤ِ٤ِش ك٢ ه6881ٔ 2)١« حُؼَر٤ش: ػَٜ ح٩ريحع

 ٜٗٞٙ َٓى٣ش ُِٔوخٓش ٝٓٞحٛخ ٓٔخ أٗظؾ ك٢ حُوَٕ حَُحرغ حُٜـ١َ.
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ٝٓغ ح٤ًَُٞ ٓـخٍ حَُٔى ٝٓلٜٞٓٚ ك٢ ىٍحٓظٚ حػظٔخىح  ػ٠ِ رؼٞ ٓؼط٤خص 

ػِْ حَُٔى ًٔخ ػَكض ك٢ حطـخٛخص حُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼيٛخ، ٝهي ٓٔخٛخ ػِْ حَُٔى 

و٬ٙ ٝحُ٘ؼ٣َش، ٓؼَ ٓل٢ٜٓٞ حُٞظ٤لش ٝحُٔظٞح٤ُش ػ٘ي ٫ٍٕٝ رخٍص، ٝحٓظ

حُظ٤ًَذ حًُ٘ٔٞؿ٢ ُِٞظخثق ك٤ٜخ، ٓغ ح٩كخىس ٖٓ رَٝد ًِٝٞى ر٣َٕٔٞ، ٝطل٤َِ 

طٞىٍٝٝف حُوٜذ ٨ُىد حُؼـخثز٢ )حُلخٗظخ١ُ(، ٝػ٬هخص حَُح١ٝ ٝح١َُٝٔ 

ٝح١َُٝٔ ُٚ، ٝٓلّٜٞ حُظيحهَ ح٢ُٜ٘ ٝح٫ٛظٔخّ رخُوطخد ًحطٚ ٝرٔخ ٍٝحء حُ٘ٚ 

 /حُٔظؼخ٤ُخص ح٤ُٜ٘ش ػ٘ي ٣ًَٔظ٤لخ ٝٓٞحٛخ.

ٍ ح٤ًَُٞ ُيٍحٓظٚ رؼٞ ٜٗٞٙ حرٖ ػَر٢، ٢ٛٝ ٤ُٔض َٓى٣ش أٝ حهظخ

 ه٤ٜٜش ُيٟ ًظخرظٜخ، ٝإ ط٠ٔ٘ض ١خرؼخ  َٓى٣خ  ٢ٛٝ:

  .ْح٩َٓحء ا٠ُ حُٔوخّ ح٧َٟٓ، ٝٛٞ ًظخد هخثْ رٌحطٚ رظلو٤ن ٓؼخى حُل٤ٌ 

   ٓخ حٛطِق ػ٠ِ ط٤ٔٔظٚ رٔؼَحؽ حُلظٞكخص، ٣َٝى ك٢ حُلظٞكخص ح٤ٌُٔش ك٢

 .911-٠ِ941 حُٜللخص حُـِء حُؼخُغ ٓٔظيح  ػ

   ٓؼَحؽ حُظخرغ حُٔلٔي١ ٝٛخكذ »أٝ « ك٢ ٓؼَكش ٤ٔ٤ًخء حُٔؼخىس»ٓؼَحؽ

٣َٝى ك٢ حُلظٞكخص ح٤ٌُٔش ك٢ حُـِء حُؼخ٢ٗ ٓٔظيح  ػ٠ِ «. حُ٘ظَ حُلِٔل٢

 .294-292حُٜللخص 

   ٖٓ ٍٝٓخ حٛطِق ػ٠ِ ط٤ٔٔظٚ رخُٔؼَحؽ حُٔؼ١ٞ٘، ٝٛٞ حُٞحٍى ك٢ حُٔلَ ح٧

 .911-٤992ن ػؼٔخٕ ٣ل٠٤، ٓٔظيح  ك٢ حُلوَحص حُلظٞكخص ح٤ٌُٔش رظلو

  ٓؼَحؽ حُظ٫ِ٘ص، ٝٛٞ حُٞحٍى ك٢ ًظخد حُظ٫ِ٘ص ح٤ُِٛٞٔش، ك٢ حُٜللخص 

249-999. 

أ١ إٔ ح٤ًَُٞ ػٔي ا٠ُ حهظ٤خٍ ٜٗٞٙ ه٤ِِش ٖٓ ٗظخؽ ٌٛح حُل٤ِٔٞف حٌُز٤َ 

 ح١ٌُ ٫ ٣ُؼَف رخٗظٔخثٚ ا٠ُ ؿٔخػش حُوٜخ٤ٖٛ ٝحَُٔحى، ٝاٗٔخ ؿؼَ حُوٚ ٝحَُٔى

أِٓٞرخ  ٝٓط٤ش ُلٌَٙ حُلِٔل٢ ٝحُٜٞك٢
(168)

. 

رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ « ر٘خء حُٞكيحص حُلٌخث٤ش»حٓظ٘ي ح٤ًَُٞ ك٢ كِٜٚ ح٧ٍٝ 

ػ٠ِ طٞىٍٝٝف ٝرَٝد ٝرخٍص، ٝٓزي ٌٛٙ حُٔؼَكش حُ٘وي٣ش حُـي٣يس ك٢ طل٤َِ 

َٓى١ ٣ؤهٌ رزؼٞ حُؼ٬ٓخط٤ش، ٝإ ُْ ٣ًٌَ ٜٓخىٍٛخ، ر٤٘ٔخ ٛخؽ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ 

ٝكن ٜٓطِلخص رخٍص ٝطٞىٍٝٝف ٝؿخد « يى حٌُٝحص حَُٔى٣شحَُإ٣ش ٝطؼ»

كٞح  َّ ٤ُ٘٘لِض، ٝٓخ أػَ ػْٜ٘ ٝػٖ ٓٞحْٛ ُيٟ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ حُٔز٣ٌَٖ ٖٓٔ ػ

رط٬ثغ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس أٓؼخٍ ٤َٔٓ حَُُٔٝه٢ ٝؿ٤َٔ ٗخًَ )طْٞٗ(، 

 ٝػزيهللا حرَح٤ْٛ )حُؼَحم(، ٬ٛٝف ك٠َ )َٜٓ(.

                                                                 
القاىرة  -الييئة المصرية العامة لمكتاب  -« تحميل النص السردؼ: معارج ابف عربي نموذجا  ». الوكيل، سعيد: 619
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ٖٓ ٣ًَٔظ٤لخ « حُظيحهَ ح٢ُٜ٘»ؼخُغ ٝح٧ه٤َ ٝحٓظلخى ح٤ًَُٞ ك٢ كِٜٚ حُ

ٝرخهظ٤ٖ ٝطٞىٍٝف ٝٓخٍى حٗـ٤٘ٞ ٝكًٞٞ ٝرؼٞ حُٔ٘ظـ٤ِٖ ح٧ٝحثَ رٌٜٙ 

ح٫طـخٛخص أٓؼخٍ ر٤َ٘ حُو١َٔ )حُٔـَد( ٝٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ )حُٔـَد( ٝٛز١َ كخكع 

 )َٜٓ( ٝدمحم ٓلظخف )حُٔـَد(.

خ ك٢ ٗوَ ٝػٔش ٬ٓكظش كٍٞ ح٫ٓظـَحم ك٢ طِوق ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ًٔ

حُلي٣غ ػٖ حُظ٘خٙ رٞٛلٚ َٓطزش ٖٓ َٓحطذ حُظؤ٣َٝ ٝػٖ ٟٝغ طو٤ْٔ ٓ٘طو٢ 

ػخّ ُِؼ٬هخص ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ ىٕٝ ًًَ ٜٓيٍٙ، ر٤٘ٔخ ٛٞ ٓؤػٍٞ ٝٓظيحٍٝ ُيٟ 

حُٔ٘ظـ٤ِٖ رخُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُـي٣ي، ٝأ٫ ٤ًق ٣ٔٞؽ ح٤ًَُٞ ًًَ ٌٛح حُظو٤ْٔ 

ٍؽ ٓؼَ حُظآُق حُٔظطخرن، ك٢ هخطٔش رلؼٚ ىٕٝ ططز٤وٚ ػ٠ِ ٜٗٞٙ حُٔؼخ

ٝحُظآُق حُٔظٔخػَ، ٝحُظآُق حُٔظ٘خرٚ، ٝحُظوخُق حُٔظ٘خهٞ، ٝحُظوخُق حُٔظ٘خكَ، 

ٝحُظوخُق حُٔظوخ١غ
(121)

. إ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص ٫ طٞظق ك٢ ٤ٓخم حُظل٤َِ حَُٔى١ 

ُٔؼخٍؽ حرٖ ػَر٢، ٓٔخ ٣ز٤ٖ ًُي حُظ٘خُع ك٢ ػ٘خَٛ حُظل٤َِ حَُٔى١ ًحطٚ ر٤ٖ 

 ش ٝطؤػ٤َحص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس.حٌُٔٞٗخص حُظو٤ِي٣

، كوي «حَُٔى ك٢ ٓوخٓخص حٌُٜٔح٢ٗ»ِْٝٗٔ حُظ٘خُع ا٣خٙ ك٢ ًظخد أ٣ٖٔ رٌَ 

، Theory of  Narrative, Narratologyحػظٔي أ٠٣خ  ػ٠ِ ػِْ حَُٔى ٝٗظ٣َش حَُٔى 

ٍحٛيح  حُؼ٘خَٛ حَُٔى٣ش حٌُٔٞٗش ُِ٘ٚ، ٫ٞٛٝ  ا٠ُ طلي٣ي هٜخثجٚ ٗٞع 

أٗٚ ُـؤ ا٠ُ طو٤ْٔ ٗظ١َ ٣وّٞ ػ٤ِٚ حُظل٤َِ ٣ٝظز٤ٖ ًٗٔٞؽ  حُٔوخٓش، ٝحػظَف رٌَ

، طخ٣ٍن Narratology: Introduction( »6881»ك٢ ًظخرٜخ  ٤ٓMieke Balي رخٍ

١زؼظٚ ح٠ُٝ٧ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس(، ػ٠ِ إٔ حُظو٤ْٔ حُ٘ظ١َ حُٞحٍى ٫ ٣وٚ ٖٓ 

، أٓخ «١ ُِوٜٚحُظل٤َِ حُز٤٘ٞ»ٗٔذ ا٤ُٜخ اً ًخٕ رخٍص أٍٝ ٖٓ أ١ِوٚ ك٢ ًظخرٚ 

ًظخد ٤ٓي رخٍ كٜٞ طؼ٣َل٢ رؼِْ حَُٔى ًٔخ أظَٜطٚ اٗـخُحص ٝحٟؼ٤ٚ، ًًٌَ ػ٬ػش 

ٓٔظ٣ٞخص َُِٔى ٢ٛ ٓٔظٟٞ ح٩كيحع حُـلَ، )ٝح٧ك٠َ إٔ ٤ٔٔٗٚ ٓٔظٟٞ 

، أٝ إٔ Textٝٓٔظٟٞ حُ٘ٚ/حُوطخد  Storyٝٓٔظٟٞ حُوٜش  Fabalaحُلٌخ٣ش( 

ٝحُ٘و٤ٜخص  Focalization ٣ًٌَ ٌٓٞٗخص حَُٔى رٞٛلٚ هٜش، ٢ٛٝ: حُظزج٤َ

Characters  ُِٖٓٝحTense  ٝحُل٠خءSpace ٚأٝ إٔ ٣ًٌَ ٬ٓٓق حَُٔى رٞٛل ،

ٝحَُح١ٝ ٝٓٔظ٣ٞخص  Discourse، ٝحُوطخد Pescriptionهطخرخ ، ٢ٛٝ: حُٞٛق 

، ٝحُٔئُق Narratee، ٝح١َُٝٔ ُٚ Narrator and Levels of Narrationحَُٝح٣ش 

ٓلخ٤ْٛ »ح ٛٞ ٟٓٞٞع حُلَٜ ح٧ٍٝ ٖٓ ًظخرٚ ، Implied Authorٌٛٝح٢٘ٔ٠ُ 

«ٗظ٣َش
(126)

. 
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ٝهي ػخى رٌَ ا٠ُ ٜٓخىٍٙ ح٧ٓخ٤ٓش طؼ٤٠يح  ُِٔلخ٤ْٛ حُ٘ظ٣َش ك٢ ػِْ حَُٔى 

ٓٔخ ػَف ػٖ رخٍص ٝؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض ٝؿخد ٤ُ٘٘لِض ٝؿ٤َحُي رَْٗ ٝط١َ٤ 

٢ ح٣ـِظٕٞ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٫ٗظـخٍ حُٔزٌَ ُِ٘وخى ػ٠ِ ٓلخ٤ْٛ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر

 حُـي٣ي ٓؼَ ك٤ٔي ُلٔيح٢ٗ ٤ِٓٝح هخْٓ ٝح٤ُٔي حرَح٤ْٛ دمحم ٝػزيحُِٔي َٓطخٝ.

ُٝع رٌَ ًظخرٚ ا٠ُ أٍرؼش كٍٜٞ، ٢ٛ: ٓلخ٤ْٛ ٗظ٣َش، ٌٝٓٞٗخص حُوٜش، 

ٌٝٓٞٗخص حُ٘ٚ، ٝك٢ طؤ٣َٝ حُ٘ٚ، أ١ أٗٚ ؿٔغ ر٤ٖ حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُؼ٬ٓخط٤ش ك٢ 

 ا١خٍ رؼٞ اٗـخُحص ػِْ حَُٔى.

٢ حُؼَر٢ حُـي٣ي ٛٞ ٓلخ٫ٝص ٓظ٘خؿٔش أٝ ؿ٤َ ٓخ٣ِحٍ كخٍ حُ٘وي ح٧ىر

ٓظ٘خؿٔش ر٤ٖ ػيى ٖٓ طؤػ٤َحص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٓغ ٤َٓ ا٠ُ حُٔٞحءٓش ر٤ٖ 

حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن، أٝ ا٠ُ طـ٤ِذ أكيٛٔخ ػ٠ِ ح٥هَ. ٝػ٘ي رٌَ، ٝٛٞ ًٗٔٞؽ 

ؿخُذ ػ٠ِ ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١. اٗٚ ٗوي طز٤ٔط٢ ٣يؿْ، ا٠ُ كيّ ًز٤َ، ٓئػَحص 

 ـخٛخص حُـي٣يس ك٢ حُٔظٖ حُ٘وي١ حُظو٤ِي١.ح٫ط

حُوزَ ك٢ »طئَٗ ىٍحٓش دمحم حُوخ٢ٟ )طْٞٗ( ك٢ ٓلَٙ ح٠ُوْ  -0-11

( ا٠ُ ًٍٝس ح٫ٗظـخٍ حُ٘وي١ 6889« )ح٧ىد حُؼَر٢: ىٍحٓش ك٢ حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش

حُـي٣ي رخٍُٔٞٝع حَُٔى١ ح٧ىر٢ ٓٞحُٗش ر٤ٖ طؤ٤َٛ ٝطلي٣غ، كؼٔش طٔل٤ٚ 

ش ُطز٤ؼش حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش ٝطٌٜٞٗخ ٝحٓظو٬ٙ كيٝىٛخ ٗي٣ي حُؼٔن ٝحُي٫ُ

ّٖ َٓى١ ٓليى ٛٞ  ٝٓلخ٤ٜٛٔخ ٝطخ٣ٍو٤ظٜخ ٝػ٘خَٛٛخ حُؼخرظش ٝحُٔظـ٤َس ٖٓ ه٬ٍ ك

، ٝهي ػ٢٘ حُوخ٢ٟ ريٍحٓظٚ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ا٠ُ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حَُحرغ «حُوزَ»

ا٠ُ رؼٞ ٌٛٙ  ُِٜـَس. ُوي ىٍُّ حُوزَ َٓحٍح  ٖٓ هزَ، ٝأٗخٍ حُوخ٢ٟ ٗلٔٚ

حُيٍحٓخص، ٝحٓظوِٚ ه٤ٔظٜخ حُ٘وي٣ش، ٝا٢٘ٗ ٫ طلن ٓؼٚ ػ٠ِ أٜٗخ ٓليٝىس حُو٤ٔش 

ٝحُلخػ٤ِش ٫كظوخٍٛخ ا٠ُ ح٠ُز٢ حُٜٔ٘ـ٢ ٝحُيهش حُؼ٤ِٔش ك٢ رلغ ٤ٍَٓٝس حُظوخ٤ُي 

ك٢ ا١خٍ رلؼٜخ ػٖ « حُوزَ»حُو٤ٜٜش حُؼَر٤ش. ٝأؿلَ رخُٔوخرَ ىٍحٓخص هخٍرض 

ٜخ، ٓلخ٤ٜٛٔخ، هٜخثٜٜخ، ه٠خ٣خٛخ حُٔوظِلش، ًٝ٘ض حَُٔى٣ش حُؼَر٢: طخ٣ٍو٤ظ

ػخُـض ؿخُز٤ظٜخ آٗلخ ، ؿ٤َ إٔ ىٍحٓش حُوخ٢ٟ ٓظ٤ِٔس ػٖ ٓٞحٛخ رِٔح٣خ ٓظؼيىس 

 أًًَ ٜٓ٘خ:

ٍرٔخ ًخٗض ٢ٛ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ٣َٜ٘ف ك٤ٜخ ؿٜي رخكغ ٗخهي  أوالً:

هَ ح٧ٗٔخم حَٜٗحكخ  ٤ًِخ  ُيٍحٓش حُوزَ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ رٞٛلٚ َٓى٣ش ػَر٤ش ىح

 حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش، ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس.

ْٝٓ حُوخ٢ٟ ٜٓ٘ـٚ حُٔؼَك٢ حُـي٣ي رخ٩ٗ٘خث٤ش )٣وٜي حُ٘ؼ٣َش( ك٢  حبَُبً:

حَُٔى، ٛخىكخ  ا٠ُ حُٞهٞف ػ٠ِ ػ٤ِٔش اٗظخؽ حُلٖ ك٢ حُز٤جش حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش، ٝػ٠ِ 

ٝػ٠ِ أْٛ حُطَحثن  حُٔٔخص ح٧ٓخ٤ٓش ُِٔو٤خٍ ح١ٌُ ٛيٍص ػ٘ٚ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ،

 حُظ٢ رٜخ طْ ٌٛح ح٩ٗظخؽ.
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حٓظَٗي حُوخ٢ٟ رخُٜٔ٘ؾ حُٔؼَك٢ حُـي٣ي ُيٍحٓش حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش حبنخبً: 

ٓظؼ٤٘ش ك٢ كٖ حُوزَ ىٕٝ حٓظ٬ّٔ ٤ُ٥خص ٌٛح حُٜٔ٘ؾ أٝ ١َحثوٚ، ٓٔخ ٣ِِّ ٛٞ 

 ٣َ١وش ٗوي٣ش ٓؼَك٤ش ُلْٜ حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش ٝط٬ٌ٘طٜخ ٜٝٓخثَٛخ ٖٓ ىحهِٜخ، ٝٛٞ

 ٓخ كؼِٚ حُوخ٢ٟ.

ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ رلَٝف  944ُٝع حُوخ٢ٟ ًظخرٚ ح٠ُوْ )

ٛـ٤َس( ا٠ُ هٔٔش أرٞحد، ٝك٢ ًَ رخد ػ٬ػش كٍٜٞ، ٝأُلوٚ رلٜخٍّ ٓل٤يس: 

ٓويٓش حُلٜخٍّ، كَّٜ ٍؿخٍ حُٔ٘ي، كَّٜ حُٜٔطِلخص، كَّٜ ح٧ر٤خص 

 َّ حُلٜخٍّ.ٝأٜٗخف ح٧ر٤خص، كَّٜ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش، كَّٜ حُٟٔٞٞػخص، كٜ

ٝأػَٝ ُٟٔٞٞػخطٚ رويٍ ٖٓ ح٣٩ـخُ، ػْ أٍكن ًُي رزؼٞ ح٬ُٔكظخص 

 حُ٘وي٣ش:

حُوزَ ٝح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ »ػخُؾ ك٢ أرٞحد ًظخرٚ  أوالً:

، «ه٠خ٣خ ح٩ٓ٘خى ك٢ حُوزَ ح٧ىر٢»، ٝ«ه٠خ٣خ حُوزَ ح٧ىر٢ حُظخ٣ٍو٤ش»، ٝ«حُوي٣ْ

٬ٗٝكع أٗٚ ِٓؽ ك٢ ىٍحٓظٚ ر٤ٖ «. هزخٍى٫٫ص ح٧»ٝ« ٓظٖ حُوزَ ح٧ىر٢»ٝ

ُيٟ حٓظوٜخثٚ ُو٠خ٣خ حُوزَ حُوخٍؿ٤ش ٖٝٓ « حُٞٛل٢ حُظخ٣ٍو٢»ؿٞحٗذ ٖٓ 

ُيٟ طٔل٤ٜٚ ُٔظٖ حُوزَ ح٧ىر٢ ٝكيحص َٓى٣ش ٝٗظخٓخ  « ٗؼ٣َش حَُٔى»

ػ٘ي طو٤ٜٚ ى٫٫ص ح٧هزخٍ « حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤٘٣ٌٞش»اهزخٍح٣خ  ٝط٘خ٬ٓ  ٨ُهزخٍ، ٖٝٓ 

غ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ حُٔخهَس ٝحُٔو٘ؼش. ُٝؼَ حُوخ٢ٟ أكِق ا٠ُ كي ًز٤َ ِٝٛظٜخ رخُٞحه

ك٢ اىؿخّ ٌٛٙ حُـٞحٗذ حُٔظؼيىس ك٢ ٤ٓخم ػوخك٢ ػَر٢، ٝٛٞ أَٓ ٫ ٓ٘يٝكش ػ٘ٚ 

٫ٞٛٝ  ا٠ُ ٗظخثؾ ٓـي٣ش، ك٤ِْ ٣٘لغ اه٠خع ح٩ٗٔخٕ حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش ُٜٔ٘ـ٤ش 

حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُؼَر٢، أٝ  ٓظـَرش، رَ ح٫ٓظٜ٘خى رٌٜٙ حُٜٔ٘ـ٤ش حُٔظـَرش ُلْٜ

:ٚ  حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش. ٝهي ًخٕ حُوخ٢ٟ ػ٠ِ كن روُٞ

إ ٌٛٙ حُو٠خ٣خ حُظخ٣ٍو٤ش ٢ٛ حُظ٢ طٔٔق ُ٘خ رٔٞحؿٜش ٓٔؤُش حُوزَ ك٢ »

ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ، ٧ٗ٘خ ػ٤ِٜخ ٓظَطّذ ١َحثن ٓؼخُـظ٘خ ُٚ، ٝٓ٘ظ٘زٚ ا٠ُ 

ًحص ٟٞحر٢ ٓليىس ٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِ٘خ إٔ  حُٔؼ٬٠ص حُظ٢ ٣ؼ٤َٛخ رٞٛلٚ ٓٔخٍٓش ك٤٘ش

«ٗٔظوِٚ ٓٔخطٜخ حُـ٣َٛٞش ٖٓ ه٬ٍ حُظل٤َِ ح٢ُٜ٘ ُ٘ٔخًؽ ٜٓ٘خ ٓوظخٍس
(122)

. 

ُوي ىٍّ حُوخ٢ٟ ه٤٠ش ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ك٢ حُيٍحٓخص ػ٘ي حُـَر٤٤ٖ  حبَُبً:

ٝحُؼَد حُٔؼخ٣َٖٛ، ٝطز٤ٖ ُِٓ٘ش حُوزَ ٖٓ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ ك٢ حُٔؼخؿْ 

، ٝػ٢٘ رلْٜ حُوزَ ك٢ ىٍحٓخص حُٔليػ٤ٖ، ٝٝهق ػ٘ي حُوزَ ٝحُٜٔخىٍ حُوي٣ٔش

ُِٝٓ٘ظٚ ٖٓ كٕ٘ٞ حُوٚ، ٝػ٘ي كيّ حُوزَ ػ٘ي حُٔؼخ٣َٖٛ. ٝػخ٣ٖ أٍٛٞ حُوزَ 
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ٚ: ٫ ٗؼَ ُِؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش، ُِؼَد ٗؼَ ك٢ حُـخ٤ِٛش، ٫ اػزخص ٫ٝ  ٝحُٔٞحهق ٓ٘

ٝحُظي٣ٖٝ ك٤غ ٗل٢ ُِ٘ؼَ حُؼَر٢ ك٢ حُـخ٤ِٛش، ٝٗظَ ك٢ ح٬ُٜص ر٤ٖ حُٔ٘خكٜش 

ح٫ٗظوخٍ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش ٖٓ ٢ٔٗ حُٔ٘خكٜش ٝحُظي٣ٖٝ ٓؼَ حُظؼخ٣ٖ 

ٝح٫ٛطَحع، ٝحُظخ٣ٍن ٝحُٜ٘ٞٙ، ٝٝهق ٤ِٓخ  ػ٘ي ىٍٝ حُٔئُق ك٢ حُوزَ ٗخه٬  

 أٝ ٗخهيح  أٝ ٓزيػخ .

ٝكلٚ حُوخ٢ٟ ٜٓطِلخص ح٩ٓ٘خى ٝٓوٞٓخطٚ حُ٘ظ٣َش، ٓؼَ ٓؼ٠٘ ح٩ٓ٘خى، 

١َٝٗٝ ح٧ىحء ٜٝٓطِلخطٚ، ٝٗظَ ك٢ طخ٣ٍن ح٩ٓ٘خى ٝططٍٞٙ  َٝٓحطذ حُظلَٔ،

ك٢ أىد ح٧هزخٍ ك٢ حُوَٕٝ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ٝحَُحرغ ُِٜـَس، ٝحٓظوِٚ هٜخثٚ 

ح٩ٓ٘خى ٝٝظخثلٚ ك٢ أىد ح٧هزخٍ، ٤ٓ٫ٝٔخ ١ز٤ؼظٚ ٝٓٔخطٚ ٝٝظخثلٚ. ٫ٝ ٣ول٠ إٔ 

ر٢ أ٫ٝ  ٝأه٤َح ، ٌٛٙ حُيٍحٓش حُٞٛل٤ش حُظخ٣ٍو٤ش ُِوزَ ٢ٛ رلغ ك٢ حُظَحع حُؼَ

ُٝوي هخّ رٜخ حُوخ٢ٟ رٜٔ٘ـ٤ش كي٣ؼش ٫ طَطٜٖ ُٜٔ٘ؾ ٓؼ٤ٖ، رَ طٔظل٤ي ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ 

أٗٔذ ُيٍّ حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ىٍحٓظٚ ٧ٍٛٞ حُوزَ، 

:ٚ  اً حٓظَٗي رَأ١ ُٜخِٗ ٍٝرَص رخّٝ روُٞ

ٗلٖ ُْ َٗ٘ ك٤ٚ ا٠ُ إ كي٣ؼ٘خ ػٖ ح٧هزخٍ ٣ظَ ٓ٘وٞٛخ  ٓزظٍٞح  ؿخثٔخ  إ »

أٍٛٞ حُوزَ ٝريح٣خطٚ. ٌٝٛح حُٔزلغ، ٝإ ًخٕ رظخ٣ٍن ح٧ىد أُٜن ٓ٘ٚ 

رخ٩ٗ٘خث٤ش، ٣ؼيّ ٓيه٬  أٓخ٤ٓخ  ٩ىٍحى هٜخثٚ ٌٛح حُلٖ، ٝحُٞهٞف ػ٠ِ حَُٔحكَ 

َّ ُٜخ ك٢ ٓٔخٍٙ. ُٝوي أػخٍ ػِٔخء حُلٌٍُِٞٞ ٓٔؤُش ح٧ٍٛٞ ٌٛٙ  حٌُزَٟ حُظ٢ ٓ

ح٣خص حُظ٢ حٗطِوض ٜٓ٘خ أؿ٘خّ ح٧ىد حُ٘ؼز٢، ٍؿزش ك٤٘ٔخ ٓؼٞح ا٠ُ طلي٣ي حُزي

ْٜٓ٘ ك٢ ارَحُ هٜخثٜٜخ حُز٘خث٤ش، ٖٝٓ ٗؤٕ ًُي إٔ ٣وٞىْٛ ا٠ُ حٓظ٘لخف حُٔ٘ش 

حُظ٢ حػظٔيطٜخ كلٌص هيىٛخ أٝ طَٔىص ػ٤ِٜخ، ٝحُٔ٘ش حُظ٢ أٗ٘ؤطٜخ، ٝؿؼِض ٜٓ٘خ 

َّ ح٧ػٞحّ «هخٗٞٗخ  ٍحٓوخ  ػ٠ِ ٓ
(129)

. 

كٌخّ حُ٘وي٣ش، ٝحػظٔي حُٜٔ٘ـ٤ش حُؼ٤ِٔش ك٢ طـ٘ذ حُوخ٢ٟ ا٬١م ح٧حبنخبً: 

حٓظو٬ٙ ٗظخثؾ رلؼٚ حُوخرِش ُِ٘وخٕ، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ حٓظ٘ظخؿٚ إٔ حُوَٕ ح٧ٍٝ 

َّ رؤٕ ٗ٘خ١ ح٧هزخٍ هي ٜٗي »ُِٜـَس ُْ ٣ٜ٘ي ريح٣ش حُظؤ٤ُق ك٢ ح٧هزخٍ،  ٝإ ً٘خ ٗو

ٖ: اكيحٛٔخ ه٤ْ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ٤ٗجخ  ٖٓ ح٫ٗظ٘خٍ، ٧ٗٚ حٓظطخع إٔ ٤ٔ٣َ ػ٠ِ هيٓ ٤

حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُـي٣ي، ٌُُٝي ًخٗض حُٔٔخؿي حٌُٔخٕ حُٔل٠َ ُيٟ حُوٜخٙ، 

ٝػخ٤ٜٗٔخ حُظو٣ٞٞ ك٢ كِزش حُو٤خٍ ٬ٓٝٓٔش ح٧ٓطٍٞس ٝحُُٞٞؽ ك٢ ػخُْ حُؼـ٤ذ 

ٝحُـ٣َذ ٓٔخ ٣ظـخُٝ طؼخ٤ُْ حُي٣ٖ. ُٝؼَ ٌٛح ٓخ ٣لَٔ ٗؼز٤ش حُوٜخٙ ٖٓ ؿٜش، 

َٟ، ٧ْٜٗ أٛزلٞح ك٢ ٗظَْٛ ٣ٔظـِٕٞ ٓ٘خػَ ٝٓوخٝٓش حُلوٜخء ُْٜ ٖٓ ؿٜش أه

«ٓٔظٔؼ٤ْٜ حُي٤٘٣ش ٤ُطَكٞح رْٜ ك٢ آكخم حُو٤خٍ
(124)

. 
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كخًٍ حُوخ٢ٟ رخٓظَٔحٍ ٖٓ إٔ ٣ل٤ي ػٖ رلغ حُوزَ ح٧ىر٢ ا٠ُ ساثؼبً: 

ِٓحُن ؿ٤َ ٓؤٓٞٗش ك٤وٞٝ ك٢ َٟٝد ٖٓ ح٧هٞحٍ طزؼيٙ ػ٘ٚ، أٟٝلٜخ ٓخ 

لي٣غ ػ٠ِ ًظخد ٝحكي، رَ ػ٠ِ ٣ظَٜ رخُلي٣غ حُ٘ز١ٞ، ٝػخ٤ٜٗٔخ إٔ ٣وَٜ حُ

ؿخٗذ ٓ٘ٚ ٣ٌخى ٣ؼي ؿِث٤خ ، ك٤ـلَ ػٖ حُلًَش ح٤ٌُِش حُظ٢ طظلٌْ ك٢ حُظؤ٤ُق ك٢ 

ٓـخٍ ح٧هزخٍ ح٧ىر٤ش
(121)

. 

ٓظٖ حُوزَ »حٓظلخى حُوخ٢ٟ ٖٓ ٗوخى ٗؼ٣َش حَُٔى ُيٟ ىٍحٓظٚ خبيسبً: 

يحى ػ٠ِ ٛؼٞرظٚ ك٢ حػظٔخى ٓيٝٗخص َٓى٣ش اهزخ٣ٍش ٓؼ٤٘ش، ٝػ٠ِ حٓظز« ح٧ىر٢

حُل٤َس اُحء ح٩ٌٗخٍ حُٜٔ٘ـ٢، ُظؼٌٍ حُلَٜ ر٤ٖ حُٔيه٤ِٖ ح٩ٗ٘خث٢ ٝحُظخ٣ٍو٢ 

ك٢ أ٣ش َٓكِش ٖٓ َٓحكَ حُظل٤َِ. ُٝوي كؼَ كٔ٘خ  ػ٘يٓخ ىٍّ حُوزَ رٞٛلٚ 

ٝكيس َٓى٣ش ك٢ كيّ ًحطٚ، كخٓظوَؽ ٓوٞٓخطٚ ٝهٜخثٜٚ حٗط٬هخ  ٖٓ ر٤٘ظٚ حُلي٣ؼش 

ُي ىٍحٓظٚ ُؼ٬هش حُـٞحٍ حَُحرطش ر٤ٖ ٫ٞٛٝٝ  ا٠ُ ر٤٘ظٚ حُوطخر٤ش. ٝحٓظظزغ ً

ٍ: ٓخًٜٜ٘خ ٝٓخ هٞح٤ٜٗ٘خ؟ ػْ حٛظيٟ ا٠ُ ٓخ ٓٔخٙ رظ٘خَٓ ح٧هزخٍ، أ١ ىٍحٓش  ح٧هزخ

أٝؿٚ حُظٔخػَ ر٤ٖ ح٧هزخٍ َٟٝٝد حُؼ٬هخص ر٤ٜ٘خ، ٫ ك٢ ٤ٓخم ط٤ًَز٢ طظخرؼ٢ 

هٞحٓٚ حُظَِٔٔ، رَ ك٢ ؿيٍٝ حهظ٤خٍ طظزغ ٖٓ ه٬ُٚ حُٔٔخٍ حُظخ٣ٍو٢ ُِوزَ، 

ٜخ، أٝ طلٌٌٜخ ٝحٗلٜخٍ رؼ٠ٜخ ػٖ رؼٞ، أٝ ك ّٓ ٞهق ػ٠ِ طَحًذ ح٧هزخٍ ٝط٠خ

ريٍحٓش « ط٘خَٓ ح٧هزخٍ»ط٠وْ ٗٞحس هز٣َش أٝ ٍٟٔٞٛخ. ٣ٝظَٜ ٜٓطِق 

حُلٌخ٣ش ٝح٧ٓطٍٞس ػٖ حٗظوخٍ حُٞكيحص حُو٤ٜٜش ٖٓ ر٤جش ٧هَٟ، ٖٝٓ 

ُزطَ أٝ حٓظؼٔخٍ ٥هَ، كؼٔش ٍكِش ُِٞكيس حُو٤ٜٜش أٝ حَُٔى٣ش ًٔخ ك٢ ٬٤ٓى ح

 ؿ٣َٔش هظَ ح٧د، أٝ حُو٤خٗش..حُن.

ُوي حٓظلخى حُوخ٢ٟ ٖٓ ؿ٤٘٤ض )٤ٔٔ٣ٚ ؿٞٗخص( أٝ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ، 

ٝطٞىٍٝٝف )ًظخرٚ ٗؼ٣َش حُ٘ؼَ( ٝرخٍص )ٝػَد ػ٘ٞحٕ ًظخرٚ طؼ٣َزخ  آهَ ٓوظِلخ  

 :ٚ ٓيهَ ُظل٤َِ حُوٜٚ طل٬٤ِ  »ك٢ حٌَُ٘، ٤ُْٝ ك٢ حُٔلظٟٞ ػٖ ٓخرو٤

حُظل٤َِ »ٌُظخد ٓوخُش(، ٝٓـٔٞػش حٗظَٝكخٍٕ ك٢ ًظخرٜخ ، ٠ٔٓٝ ح«ر٣ٞ٤٘خ  

ٍ رؼٞ حُٞظخثق ك٢ حَُٝح٣ش حُؼ٣ٌٍش ٓٔخ أ١ِوٚ «. ح٤ٔ٤ُٔخث٢ ُِٜ٘ٞٙ ّٞ ١ٝ

رَٝد، ٢ٛٝ: حُظؼخٍف، حُلذ، حُٔوخُلش، حُؼوخد، حُطِذ، حَُى، حُِٝحؽ، حُٔل٘ش، 

ٍث٤ٔش  حُط٬م، حُظؤُّ، حُظ٣ِٝؾ، حُظيٍٛٞ، حُظلي١، حُٞىحع، حُٔٞص، ٢ٛٝ ٝظخثق

ٝح٬ُكض ُِ٘ظَ إٔ ططز٤ن حُوخ٢ٟ ٛخىٍ «. ح٧ؿخ٢ٗ»حٓظ٘زطٜخ حُوخ٢ٟ ٖٓ ًظخد 

ػٖ حٓظ٤ؼخد طخّ ٩ٗـخُحص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ك٤ِْ ػٔش اكخُش ر٘لٜٔخ أٝ ًخٓ٘ش 

 «.ٗظخّ ح٧هزخٍ»ػ٠ِ ٓز٤َ ح٩ٗخٍس ك٢ حُلَٜ حُظطز٤و٢ 
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ٗلٍٞح  ٖٓ كَٙ حُوخ٢ٟ ػ٠ِ ُـش ٗوي٣ش ػَر٤ش أٝ ٓؼَرش ٗخٛؼش سبدسبً: 

حُظَؿٔش أٝ ط٘خكَٛخ ح٫ٛط٬ك٢ ٝحُِـ١ٞ أك٤خٗخ  ٝٗيٍ إٔ ٍٝىص ٜٓطِلخص أٝ 

، ر٤٘ٔخ Motif أُلخظ أػـ٤ٔش أٝ أؿ٘ز٤ش رِلظٜخ، ٓؼَ ُلظش حُٔٞط٤ق ٝحُٔٞط٤لخص

حٛطِق ػ٠ِ طؼ٣َزٜخ حُٞكيس حُو٤ٜٜش أٝ حَُٔى٣ش ح٧ٛـَ
(121)

. 

ح٤ٌُِ٘ش ٝحُوٜخثٚ ؿخٗذ حُوخ٢ٟ ُٝغ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس رخٌَُ٘ ٝسبثؼبً: 

حُـٔخ٤ُش، ٓٔخ أهزَ ػ٤ِٚ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُـي٣ي، كَأٟ إٔ ػِٔٚ ُْ ٣ظْٔ 

رخ٫ٗظظخّ، ٧ٕ ٓوٜيٙ ًخٕ حُللٚ ػٖ ٌٓٞٗخص حُوزَ ٝآ٤ُخطٚ رـ٤ش كْٜ ١ز٤ؼظٚ، 

ؿ٤َ إٔ ٌٛٙ حُوٜخثٚ حُـٔخ٤ُش ـ ػ٠ِ أ٤ٔٛظٜخ ـ ٫ ٣٘زـ٢ إٔ طَٜك٘خ ػٖ »

ك٤ٚ ح٧هزخٍ، ٝػٖ حُلًَش حُؼخٓش حُظ٢ ط٘يٍؽ حُٔٔخٍ حُظخ٣ٍو٢ ح١ٌُ طظٍِ٘ 

«ك٤ٜخ
(129)

، كٞؿٚ حُوخ٢ٟ ػ٘خ٣ظٚ ا٠ُ حُلخٟ٘ش حُظخ٣ٍو٤ش ٨ُهزخٍ ح٧ىر٤ش، ٝىٍّ 

َ: هخىٓخ  ُٚ أٝ ٓٔظويٓخ  ُٚ، ٝرخُٞحهغ، أ٤َٓح  ُٚ  ى٫٫ص ح٧هزخٍ ك٢ ػ٬هظٜخ رخُ٘ؼ

زق حُوزَ أىحس أٝ ٓ٘ؼظوخ  ٖٓ آخٍٙ، ٝرخ٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش حُٔخهَس أٝ حُٔو٘ؼش ك٤ٖ أٛ

أٓخ٤ٓش ٖٓ أىٝحص حَُٜحع حُل١ٌَ ٝح٤ُٔخ٢ٓ، ٝك٤ٖ ؿِزض ح٤ُٜـش حُظخ٣ٍو٤ش 

 حُٞحهؼ٤ش ػ٠ِ حُوزَ.

طلظق ىٍحٓش حُوخ٢ٟ ػٖ حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش حُزخد ػ٠ِ َٜٓحػ٤ٚ 

ُظؤ٤َٛ حَُٔى حُؼَر٢ ٝحٓظَٔحٍٙ ك٢ حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش، ٓؼِٔخ طئًي ػ٠ِ 

س ط٘لغ ك٢ طؼ٤٠ي ؿٜٞى حُظؤ٤َٛ، اً ٣َٔص حٌُ٘ق ػٖ كْٜ إٔ ح٫طـخٛخص حُـي٣ي

حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش رو٤ٜٛٞظٜخ حُؼوخك٤ش ٝحُل٤٘ش ٝحُـٔخ٤ُش، ٣ٝخَٓص ا٠ُ 

 ٓـخٗزش ح٫ٓظ٬د ح١ٌُ ٓخ٣ِحٍ ٓليهخ  ك٢ ؿخُز٤ش ىٍحٓخص ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١.
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 مالحظات ختامية: -3
ٍٝع حَُٔى١ حُٔظؤػَ ُٝؼِ٘خ ٍٗٞى رؼٞ ح٫ٓظ٘ظخؿخص كٍٞ ٗوي حُٔٞ

 رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٝٗٞؿِٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

ًخٕ ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُٔظؤػَ رٌٜٙ ح٫طـخٛخص ٛٞ ح٧ٓزن ػ٠ِ أوالً: 

أه٬ّ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ، رخُو٤خّ ا٠ُ حُ٘وي حُ٘ظ١َ ٝحُ٘وي حُظطز٤و٢ ٌُِظخرش حُو٤ٜٜش 

 ٝحَُٝحث٤ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش، َٝٓى ًُي ا٠ُ ٓزز٤ٖ ٛٔخ:

طلخػ٬ص ٝػ٢ ح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش ك٢ ٍإ٣ش حَُٔى ٝحَُٔى حُؼَر٢، كوي ػٔي  -أ

حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ ا٠ُ حُيكخع ػٖ ه٤ٜٛٞخطْٜ حُؼوخك٤ش، ٝهيحٓش حَُٔى حُؼَر٢ 

ٝه٤ٜٛٞظٚ، كظ٠خػق ح٫ٛظٔخّ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔٔظ٘يس ا٠ُ ح٫ٗظـخٍ 

و٤ٜٛٞش، ٣ٝؼُِ أرلخع ح٢ُٜ٘ حُٞحٓغ رؼِْ حَُٔى ح١ٌُ ٣ظ٤ق ُْٜ حهظزخٍ ٌٛٙ حُ

 ح٧ٛخُش حُؼوخك٤ش.

حٗط٬هش ػِْ حَُٔى ٖٓ اٍع ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ، ٫ٝ ٤ٓٔخ رَٝد ح١ٌُ  -د

ٛخٍص ُٚ ٣ًٍش ٓٔظيس ُيٟ ؿخُز٤ش أٛلخد ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٖٓ حُز٤٣ٞ٤ٖ٘ ٖٝٓ 

ط٬ْٛ، ٓظؤػ٣َٖ ربٗـخُحطْٜ، أٝ ٓـخ٣ٍٖٝ ُٜخ، أٝ ٓط٣ٍٖٞ ُٜ٘خؿ٤خطٜخ حُٔؼَك٤ش 

 ٝحُ٘وي٣ش.

ًخٕ ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُ٘ؼز٢ ٓخروخ  ػ٠ِ ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حبَُبً: 

ح٧ىر٢، ٧ٕ حٗظـخٍ رَٝد ٣ًٍٝظٚ طًَِ ػ٠ِ حَُٔى حُل١ٌٍُِٞٞ، ػْ حطٔغ، ك٤ٔخ 

 رؼي، ٤َُ٘ٔ أٗٞحع حَُٔى ح٧هَٟ.

طزخ٣٘ض أٌٗخٍ ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ٖٓ حُوَحءس ا٠ُ حُظل٤َِ ا٠ُ حبنخبً: 

حُوَحءحص حُ٘وي٣ش حُٔٔظ٘يس ا٠ُ حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ َُِٔى،  حُظ٘ظ٤َ، ٝإ ؿِزض

ٝحُٔٔظل٤يس ًؼ٤َح  ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٖٓ حُ٘وي حُؼ٢ٓ٬، ػ٘خ٣ش رخُي٫ُش ك٢ ٓيحٛخ 

حُؼ٬ثو٢ ٝٗزٌش ٓلخ٤ٜٛٔخ ٖٓ ؿٜش، ٝرخُللَ حُٔؼَك٢ ك٢ ٌٛح حُل٠خء، ٝك٢ ٤ٔٗؾ 

 ٌٛٙ حُ٘زٌش ٖٓ ؿٜش أهَٟ.

ؽ ٗوي حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ك٢ ً٘ٞكخص ػٔش ٤َٓ ٫ ٣ول٠ ا٠ُ اىٍحساثؼبً: 

حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش حُزخَٛس ك٢ ٓـخ٫ص حُ٘وي ح٧ىر٢، أ١ اػَحء حُ٘وي ح٧ىر٢ رخُوخر٤ِخص 

حُٔؼَك٤ش ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ُِؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٤ٓ٫ٝٔخ ػِْ حُ٘لْ ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٝػِْ 

 ح٫ؿظٔخع ح٧ىر٢.

ٝػْٜ حُ٘وي١ ُيٍّ رَُٝ ػيى ٖٓ حُ٘وخى ح٣ٌُٖ ٣٘٘يٕٝ طؤ٤َٛ َٓ٘خبيسبً: 

حٍُٔٞٝع حَُٔى١ ك٢ كخٟ٘ظٚ ٝأٗٔخهٚ حُؼوخك٤ش ٝك٢ ٤ٍَٓٝطٚ حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُل٤٘ش، 

حٗيؿخٓخ  رخُظوخ٤ُي حُؼَر٤ش ك٢ حُ٘ظَ ا٠ُ حَُٔى رؼي ًُي، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ أػٔخٍ 

 ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ ٝػزيهللا حرَح٤ْٛ ٝدمحم ٍؿذ حُ٘ـخٍ ٝٓلٖٔ ؿخْٓ ح١ُٞٓٞٔ.  
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 حُلَٜ حُٔخىّ

 ظ١َ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يسحُ٘وي حُ٘

 ػ محاوالت جنينية:1
ٜٗيص أٝحهَ حُٔزؼ٤٘٤خص ٝأٝحثَ حُؼٔخ٤ٗ٘خص رِٝؽ حُٔلخ٫ٝص حُـ٤٘٤٘ش ُِ٘وي 

حُـي٣ي، ٗظ٣َخ  ٝططز٤و٤خ ، ؿٌحًحص ٗوي٣ش ٖٓ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ أٝ ًحى، ًٔخ ك٢ حٌُظذ 

ك٤ًَش »( َُٔٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ، 6898ٝ« )٬ٓٓق ك٢ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش»حُظخ٤ُش: 

( ُوخُيس ٓؼ٤ي 6898« )ح٩ريحع: ىٍحٓخص ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ

)٣ٍٞٓش(
(129)

( 6898« )ح٤ُ٘ٔ٧ش ٝحُ٘وي ح٧ىر٢: ك٢ حُ٘ظ٣َش ٝحُٔٔخٍٓش»، ٝ

ٗوي حَُٝح٣ش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش »٣ٍُْٞٔ أرٞ ٗخَٟ )ُز٘خٕ(، ٝ

( 6899« )ُ٘ٚك٢ ٓؼَكش ح»( ُ٘ز٤ِش ارَح٤ْٛ ٓخُْ )َٜٓ(، 6891ٝ« )حُلي٣ؼش

( 6894« )ر٘خء حَُٝح٣ش: ىٍحٓش ٓوخٍٗش ُؼ٬ػ٤ش ٗـ٤ذ ٓللٞظ»٠٘ٔ٤ُ حُؼ٤ي، ٝ

حُوَحءس ٝحُظـَرش: كٍٞ حُظـ٣َذ ك٢ حُوطخد »٤ُِٔح أكٔي هخْٓ )َٜٓ(، ٝ

« ٓيهَ ا٠ُ ٗظ٣َش حُوٜش»( ُٔؼ٤ي ٣وط٤ٖ، 6891ٝ« )حَُٝحث٢ حُـي٣ي رخُٔـَد

 ٣َٞٓط٢ )حُٔـَد( ىٍّ ٌٛٙ ( ٤َُٔٔ حَُُٔٝه٢ ٝؿ٤َٔ ٗخًَ. ًٝخٕ دمحم6891)

 (، ٝٗظلن ٓؼ6886ٚ)ك٣َِحٕ « حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ ٝحُ٘ٚ حَُٝحث٢»حٌُظذ ك٢ ًظخرٚ 

ك٢ ؿخُز٤ش ح٥ٍحء ٝح٫ٓظ٘ظخؿخص حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ. ٝحًظل٢ رخ٩ٗخٍس ا٤ُٜخ ٝا٠ُ 

ًظذ أهَٟ ٖٓ حَُٔكِش ٗلٜٔخ ًِٔخ ُِّ ح٧َٓ. ٝأػخُؾ أْٛ حُٔلخ٫ٝص حُ٘ظ٣َش 

 ك٤ٔخ ط٬ ًُي.

ٍ: إ كًَش حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ ٓخ طِحٍ طلظوَ ٝ ُؼِ٘خ ٗزخىٍ ا٠ُ حُوٞ

ا٠ُ حطـخٙ ٗخؿِ ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ا٫ ٖٓ طٔؼَ ٫طـخٙ ٓخ ٝحٓظ٤ؼخرٚ أٝ طط٣ٞغ 

أًؼَ ٖٓ حطـخٙ ك٢ ػَٔ ٗوي١ ٝحكي ك٢ حُظؼ٣َق أٝ حُظ٘ظ٤َ أٝ حُظطز٤ن، ٝأ٤َٗ 

٬كع إٔ أٓؼخٍ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ حُ٘ظ٣َش ك٢ ٓـخٍ حُ٘وي حُ٘ظ١َ، ا٠ُ ٗٔخًؽ ٜٓ٘خ، ٝٗ

 ٫ طول٢ ٤ِٜٓخ ا٠ُ حُظطز٤ن، ٓٔخ ٣ٜؼذ ٓؼٚ اىٍحؽ ٌٛح حُؼَٔ ك٢ هخٗش ٓليىس.

 ػ تحديث األدوات دوف منهج معيف:2

                                                                 
 نورد ىذا الكتاب ألنو حوػ دراسات مبكرة عف القصة والرواية متأثرة باالتجاىات الجديدة. .628
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ػٔي رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى ا٠ُ طلي٣غ أىٝحطْٜ حُ٘وي٣ش ىٕٝ ح٫ُظِحّ رٜٔ٘ؾ 

ٍٝؿزظْٜ ك٢ ح٩كخ١ش  ٓؼ٤ٖ، ٓٔخ ٣ؼٌْ ُٝؼْٜ ك٢ ٓـخٍحس ح٫طـخٛخص حُـي٣يس،

روٜخثٚ حٌُظخرش حُو٤ٜٜش ٓؼَك٤خ  ٝؿٔخ٤ُخ . ٝهي ػ٢٘ ٗوخى ٝرخكؼٕٞ رـِء أٝ 

رؼَٜ٘ ٖٓ حُ٘ٚ حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢، أٝ روخ٤ٛش ٖٓ هٜخثٜٚ، أٝ رظٔل٤ٚ 

حُوٍٞ ك٢ ٌَٗ، أٝ ٗٞع ٖٓ أٗٞحع حُٜ٘ٞٙ حُو٤ٜٜش، ٬ٗٝكع ك٢ حٗظـخُْٜ 

ُلَم ػ٘يٓخ ٗ٘خهٖ ك٤ٔخ رؼي حُ٘وي١ رؼٞ أىٝحص حُ٘وي حُـي٣ي. ِٝٓ٘ٔق ح

ٟٓٞٞػخص ٓ٘خرٜش، ٓؼَ ح٫ٓظ٬ٍٜ أٝ حُزيح٣ش ر٤ٖ ٗخهي ٣ؼظٔي ؿِث٤خ  أٝ اٗخٍس ػ٠ِ 

 ٜٓ٘ؾ أٝ آهَ، ٝٗخهي ٣ٔظٜي١ رخُٜ٘خؿ٤خص حُـي٣يس ٤ًِخ .

 ٚ ٖ حُ٘  َٓ ٌِظخرش ػٖ ؿِء ٝأ ػٜ٘ ًٞؿخ ُ  ٔٗ َحم(  ُؼ ٤َ )ح ٜ٘ ٤ٖ ُح ٘خهي ٣ٓخ ٝٗوظٍخ ُح

ػَف ػٖ ُح ٝحث٢.ٝ  ٝحَُ  ٢ٜ ُٜو ٚ ح ظز ٌٕخ ك٢ً  ِٔ ٤شُ  ُٔخ ٝحـُ ٘وي٣ش  ُٝح ظ٣َش  ٓخٚط حُ٘ ٍح ٤َ ى ٜ٘

٤ش:  ظُخ ِٕآ»ُح ٕ: ؿ ٌخ ُٔ ٝح ٝح٣ش  ٝ 6891-6891« )حَُ ٚ ح١٧لخٍ»(، ٌٕخ ك٢ ٜه ُٔ « ى٫ُش ح

ٚ٘ ح٧ىر٢»(،ٝ 6891) ٌٕخ ك٢ ُح ُٔ ٤ش ح ٌُخ ٚ 6891« )ٗا ٗٔل ٞى  ـٜ ُٔ ٟٖٔ ح ظخرخ   قً  (. ْػ ُأ

 ٖ ٚ ح٧ىر٢»ػ زيح٣خص ك٢ حُ٘ ٖ ُح ٍ: ك ٬  (.6889« )ح٫ٜٓظ

حٗظو٠ ح٤َُٜ٘، ًؼخىطٚ، ٤ٗجخ  ٖٓ حُٔؼَكش حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش، ٌٝٛح ٝحٟق ٖٓ 

حُؼ٘ٞحٗخص رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧: ح٫ٓظ٬ٍٜ ٝحٌُظخرش حُـي٣يس، حُز٤٘ش ح٤ُٜ٘ش ٝحُز٘خث٤ش 

ح٫ؿظٔخػ٤ش، ح٫ٓظ٬ٍٜ ُـش ٝر٘خء، ر٤٘ش ح٫ٓظ٬ٍٜ، ح٫ٓظ٬ٍٜ رٞٛلٚ ػ٬ٓش... 

حُ٘وي٣ش، ًٔخ ك٢ طلي٣يٙ ُِٞظخثق حُل٣ٌَش ُِـِٔش حُن، ٝٛٞ ٝحٟق أ٠٣خ  ك٢ ُـظٚ 

 ح٫ٓظ٤ُ٬ٜش، ٝأٍٝىٛخ ٓوظَٜس:

اٜٗخ ؿِء ٖٓ ٌَٗ ٢ًِ ك٤غ ٢ٛ ٌَٗ أ٠٣خ ، ٌُ٘ٚ ٣ظلٍٞ ه٬ٍ حُلؼَ  -6

حُظٌَح١ٍ حُظ٤ُٞي١ ا٠ُ ٓلظٟٞ ى٢ُ٫، كخُٔٞط٤لش حُٜـ٤َس )٣وٜي حُلخكِ( حُظ٢ 

٤لظٜخ حُـي٣يس ٖٓ ه٬ٍ َٗحٛخ، ٝهي ػٔٔض ػ٠ِ ًَ ٓلَىحص حُؼٔخٍس طٌظٔذ ٝظ

 حُٔٞهغ ح١ٌُ ٝؿيص ك٤ٚ، ٝحُؼ٬هخص حٌُٔخ٤ٗش حُظ٢ طَرطٜخ ٓغ ٓخ ٣ـخٍٝٛخ..

إ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ُِٔز٠٘ ٓخ ٢ٛ ا٫ طط٣َٞ حٗظوخه٢ ٖٓ حُٔٞط٤ق ح٫ٓظ٢ُ٬ٜ  -2

ػ٘يٓخ طظٞٓغ ٌٛٙ حُٞكيس، أٝ طيهَ ك٢ ػ٬هخص ؿي٣يس طٌٔذ ٝطٌظٔذ، ط٘ٔٞ 

س حُز٣َ٘ش ك٢ حُٞهض ح١ٌُ طٌٕٞ ك٤ٚ حُـْٔ حُز١َ٘، ٝط٘يػَ. اٜٗخ أٗزٚ رخُلـ٤َ

 طٌظٔذ ٝظ٤لظٜخ ٝٝؿٞىٛخ ٖٓ ه٬ٍ حُؼ٠ٞ ح١ٌُ طيهَ ك٢ ط٤ًَزٚ.

ٝحُـِٔش ح٫ٓظ٤ُ٬ٜش حُٔظلُٞش ا٠ُ ػ٬ٓش، ٝحُٔظ٠ٔ٘ش أٍٝ ح٧َٓ ك٢ حُٔيهَ  -9

 رٞٛلٜخ ػ٬ٓش رخٍُس، طظلٍٞ ىحهَ حُ٘ٚ حُٔؼٔخ١ٍ ا٠ُ ه٤ٔش ٓؼ٤خ٣ٍش..

ُِـِٔش ح٫ٓظ٤ُ٬ٜش، ٛٞ ك٠ٍٞ حُٔخ٢ٟ ك٢ حُلخَٟ ك٢ حُِلظش  حُزؼي ح٢ُِ٘ٓ -4

حُظ٢ ٣لظخؽ ك٤ٜخ ا٠ُ حُٔخ٢ٟ، ٫ كخؿش حٓظي٫ٍ ٓؼَك٢، ٝاٗٔخ كخؿش طل٤َٔ، 

 كخُلخَٟ ٛٞ ح٧هٟٞ رٞٛلٚ ٓلِٜش ح٧ُٓ٘ش.

حُـِٔش ح٫ٓظ٤ُ٬ٜش ك٢ حُلٕ٘ٞ حٌُٔخ٤ٗش ًخُؼٔخٍس، ٝحَُْٓ ٝحَُٔٔف، ٢ٛ ؿِٔش  -1

 حُلٖ حُوخٙ ُظيَُ ػ٠ِ ٗلٜٔخ. ٌٓخ٤ٗش طٔظويّ ُـش
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ٌُٖ رؼٞ ح٫ٓظ٫٬ٜص طُٞي ؿخ٠ٓش، أٝ ك٢ حُٔٞحهغ حُول٤ش ٖٓ حُلؼَ،  -1

ًخٓظ٫٬ٜص حُـ٣َٔش أٝ حَُٔهش أٝ حُلؼَ حُ٘ل٢ٔ
(128)

. 

، «٤ٔ٤ٓخث٤ش»ط٘ط١ٞ رؼٞ حُٞظخثق ػ٠ِ أىٝحص ر٣ٞ٤٘ش أٝ ػ٬ٓخط٤ش 

ُِلي٣غ ػٖ  ٝطؼخُؾ رؼٞ حُٞظخثق رؤىٝحص حُ٘وي حُظو٤ِي١. ٝك٢ حٗظوخُٚ

، ٫ ٣ليى ح٤َُٜ٘ طؼ٣َلخ ، ٫ٝ ٠٣غ هٜخثٚ «ح٫ٓظ٬ٍٜ حَُٔى١ حَُٝحث٢»

ٝٓٔخص، رَ ٠٣غ ٍأ٣خ  ػخٓخ  إٔ حٓظ٫٬ٜص حُلٖ حَُٝحث٢ ط٤َٔ ا٠ُ حُٔؼش ٝحُظ٘ٞع، 

ُلئحى حُظ٢ٌَُ، ٝٝؿي إٔ حٓظ٬ُٜٚ « حَُؿغ حُزؼ٤ي»ٝحهظخٍ ٓزخَٗس ُِظطز٤ن ٍٝح٣ش 

ف ر٘و٤ٜخص حَُٝح٣ش، ٝرخٌُٔ َّ خٕ، ٝر٘ٞػ٤ش ح٧كيحع ح٣ًَُِٔش، ٝرل٠خٗش ػ

ح٧كٌخٍ ٝر٠٘ حُلٍٜٞ ح٬ُكوش، ًًَٝ ٍٝح٣خص أهَٟ ًحص حٓظ٬ٍٜ ٓٔخػَ ٓؼَ 

َٗم »ُ٘ـ٤ذ ٓللٞظ، ٝ« حُؼ٬ػ٤ش»ُـخثذ ١ؼٔش كَٓخٕ، ٝ« حُ٘وِش ٝحُـ٤َحٕ»

« ح٬ُُ»ُل٘خ ٤ٓ٘ش، ٝ« حُٜٔخر٤ق حٍُِم»ُؼزي حَُكٖٔ ٤٘ٓق، ٝ« حُٔظ٢ٓٞ

ٟٖٔ حُٔ٘ظٍٞ ٗلٔٚ ح٫ٓظ٬ٍٜ حَُٝحث٢ ٓظؼيى ح٧ٛٞحص،  ُِطخَٛ ١ٝخٍ. ٝػخُؾ

ك٢ حَُٝح٣خص حُظ٢ ط١َٝ ًَ ٗو٤ٜش ٖٓ ٗو٤ٜخطٜخ أكيحػخ  ٖٓ ٝؿٜش ٗظَٛخ، 

ٝٓٔخ ٬٣كع ػ٠ِ ُـش ح٤َُٜ٘ طؼ٤ٜٔٔخ ٝػيّ ىهظٜخ حُِـ٣ٞش ٝح٫ٛط٬ك٤ش، ًٔخ ك٢ 

:ٖ  ٣ٌٖٛ حُ٘خٛي٣

ُٜخ. ًَ ٗو٤ٜش ط١َٝ  ٢ٛ ح٤ٌُل٤ش حُز٘خث٤ش»طٜزق حَُٝح٣ش ٓظؼيىس ح٧ٛٞحص  -6

، ٤ُْٝ ٌٛح ٛل٤لخ ، ٧ٕ ًَ ٗو٤ٜش ط١َٝ «ًَ ح٧كيحع ٖٓ ٝؿٜش ٗظَٛخ

 ح٧كيحع حُظ٢ ػَكظٜخ أٝ ٗخًٍض ك٤ٜخ.

ًٔخ ٣ِٜق ٌٛح ح٫ٓظ٬ٍٜ َُٝح٣خص حُلوذ حُظخ٣ٍو٤ش ك٤غ طيحهِظٜخ ط٘ٞػخص » -2

«حُلٖ حُو٢ٜٜ ًٝ٘ٞكخص ٓظؼيىس ُِٝح٣خ حَُإ٣ش
(191)

. 

َٜ أٝ حَُٝح٣ش ح٤ٔٗ٫خر٤ش، ٤ُْٝ ًُي حُلٌْ ٛخُلخ  ٣ٝوٜي رٌُي حَُٝح٣ش حُ٘

« حُلَد ٝحُِْٔ»ُٔؼَ ٌٛٙ حَُٝح٣خص، ًٌَُٝ٘ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٍٝح٣ش 

 ُٔلٔي ى٣ذ.. حُن.« حُؼ٬ػ٤ش»ُ٘ـ٤ذ ٓللٞظ، أٝ « حُؼ٬ػ٤ش»ُظُٞٔظ١ٞ، أٝ 

ٝؿخُزخ  ٓخ ٣وَؽ ح٤َُٜ٘ ػٖ ا١خٍ ح٫ٓظ٬ٍٜ ا٠ُ حَُٝح٣ش ًٌَ، ًٔخ ك٢ 

«هٔٔش أٛٞحص»٣ش ؿخثذ ١ؼٔش كَٓخٕ كٌٔٚ ػ٠ِ ٍٝح
(196)

. 

رؤٕ »ٝػخُؾ ح٤َُٜ٘ ح٫ٓظ٬ٍٜ حَُٝحث٢ حُٔل١ٍٞ حُز٤٘ش ح١ٌُ ٣ظليى ٓؼ٘خٙ 

ػٔش كٌَس أٝ ٓلٍٞح  ٝحكيح  ٣ظٌٍَ ىحهَ حُٜللخص ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُؼَٔ، كٜٞ آخ إٔ 

س ٣ٌٕٞ كخ٫  ٓؼ٤٘ش، أٝ ٌٓخٗخ ، أٝ ٓٞهلخ ، أٝ ُٓ٘خ  ٓخ، ٣ٌٕٝٞ ح٫ٓظ٬ٍٜ اٗخٍس ًَِٓ
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ٝه٣ٞش ٌُٜٙ حُز٤٘ش حُٔل٣ٍٞش ػْ طظٌٍَ ك٢ ٓوخ١غ ػيس ٖٓ حَُٝح٣ش، ُظـ١ٌ ٓلخَٛ 

«حَُٝح٣ش ٝطٔيٛخ رظٍٜٞحص ٤ًِش ٫كوش
(192)

ٓيٕ ». ًًَٝ ًٗٔٞؿخ  أهَد ُٜخ ٍٝح٣ش 

ُؼزي حَُكٖٔ ٤٘ٓق، ٢ٛٝ ٖٓ حَُٝح٣خص حُظ٢ ٣٘طزن ػ٤ِٜخ ٝٛق « حُِٔق

 «.ح٤ٔٗ٫خر٤ش»

ح٫ٓظ٬ٍٜ حَُٝحث٢ »ٓظ٬ٍٜ، كًٌَ ٝأٓؼٖ ح٤َُٜ٘ ك٢ حُظ٤ٜ٘ق ٧ٗٞحع ح٫

هٞس ح٤ٗ٧خء ٝك٠ٍٞٛخ حُلخػَ ٝحُؼَٔ حُٔؼ٤ُٞٞؿ٢ »، ٖٝٓ ٓوٞٓخطٚ «حُلي٣غ

ُِ٘ؼذ، ٝحُزؼي ح٧ٓط١ٍٞ ُِل٤خس حُٔؼخَٛس، ٝحُ٘خػ٣َش حُـخ٠ٓش ك٢ ح٧ِٓٞد، 

ٝٝكيس حُِٖٓ ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٝحػظٔخى حُلْ حُظط١ٍٞ ك٢ ٤ٛخؿش َٓ٘ٝػخص حُـي، 

«ُْ ٝحُؼٔن ح١َُِٓ ٝحٌُؼخكش حُٞحهؼ٤شٝحَُإ٣ش حُ٘خِٓش ُِؼخ
(199)

. 

 ٣ٝظٔخءٍ حَُٔء ٛ٘خ أ٤ُْ ٓخ ًًَ ٓخروخ  ٍٝح٣خص كي٣ؼش؟!.

حُظ٢ ط٤َٔ ا٠ُ حٌُؼخكش « حٓظ٫٬ٜص حَُٝح٣ش حُو٤َٜس»َٝٗف ح٤َُٜ٘ 

حَُٝح٣ش »ٝ« حُظ٤ًَِ»ٝ« حٌُؼخكش»رطز٤ؼظٜخ حًَُِٔس، ٫ٝ ٣ليى أ٠٣خ  ٓلخ٤ْٛ 

ى أٓٔخء ٍٝح٣خص ًؼ٤َس ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٌٛح حُ٘ٞع. ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ أٍٝ«حُو٤َٜس

ا٫ ٓظ٠ ًخٗض حُلخؿش ا٠ُ »ٝهي ٟٝغ حٗظَح١خ  ػخٓخ ، ٫ ٣٘ـق ح٫ٓظ٬ٍٜ ك٤ٚ 

ٓلَىحطٚ ٝأكٌخٍٙ ٓٔظَٔس ىحهَ حُؼَٔ، ػ٘يثٌ ٣ز٢٘ ٤ًخٗٚ حُِـ١ٞ ٝحُٔؼَك٢ ػ٠ِ 

٢ٗء ٖٓ طؤ٣ٍو٤ش حُؼ٬هخص حُيحه٤ِش ُِ٘ٚ، ٫ طؤ٣ٍو٤ش حٌُٔخٕ حُؼخٓش أٝ 

«ك٤ظٚؿـَح
(194)

. 

ح٫ٓظ٬ٍٜ حَُٔى١ ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس ٓؼظٔيح  »ؿ٤َ إٔ ح٤َُٜ٘ ٗظَ ك٢ 

ػ٠ِ رَٝد، ٝحٓظوِٚ ٝظخثق أٓخ٤ٓش ُِـِٔش ح٫ٓظ٤ُ٬ٜش ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس 

 ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

 ػٔش ٟٝغ ٓٞٗي ػ٠ِ ح٤ٜٗ٫خٍ ٣َحى ٤ٛخٗظٚ.

 حٓظل٠خٍ رطَ ًلٞء.

 لش.٤ٛخؿش أِٓٞر٤ش ٓزٜٔش، ؿخ٠ٓش، اكخ٤ُش، ٓظلظ

 حُـِٔش حُوز٣َش ٓظؼي٣ش ٝؿ٤َ ٫ُٓش.

ُي ٓلَىحص ٝٓ٘ظوخص ؿي٣يس ىحهَ حُ٘ٚ. ّٞ  ًَ حُٔلَىحص حُٞحٍىس ٓظ

ّٖ كٖٔ حُظوِٚ ٝح٤ٔٗ٫خد.  ُٜخ ػ٬هش ر٘خث٤ش رخُٔظٖ ٖٓ ه٬ٍ ك

«ُٜخ ػ٬هش ٜٓٔيس رخُٜ٘خ٣ش ك٤غ حهظظخّ حُوِن حُظ٢٘٣ٌٞ رٜخ
(191)

. 
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ش ٝحُـِٔش حُِـ٣ٞش، ًٔخ إٔ أٌٗخ٫  ِٝٗلع ػٔش طيحه٬  ر٤ٖ ٓلّٜٞ حُـِٔش حَُٔى٣

ٖٓ ح٫ٓظ٬ٍٜ ٓـلِش ٓؼَ حَُٔى حُيحث١َ. ٝأكخى ح٤َُٜ٘ ك٢ ٤ٓخم ٗويٙ رخٓظؼٔخُٚ 

ُِظ٤ُٞي٣ش رٞٛلٜخ ٜٓ٘ـخ  ر٘خث٤خ ، ٣زظية رخَُ٘حٍس حُظ٢ طلظ٣ٜٞخ حُـِٔش ح٫ٓظ٤ُ٬ٜش، 

حٗطلخء ٖٝٓ ػْ طظٞٓغ حُ٘خٍ ك٢ حُـٔي كظ٠ اًح ِٝٛض حُوٜش حُٜ٘خ٣ش ٫ ٣ٌٕٞ ػٔش 

أٝ ك٣َن ٓٔظَٔ، ٝاٗٔخ حًظٔخٍ، كخُوخطٔش ٫ طز٠٘ ا٫ ٝكن ٤ٓخم كؼَ حُزيح٣ش، ٌٝٛٙ 

ه٤ٜٜش ٖٓ هٜخثٚ حُز٘خث٤ش، ٌُٝ٘ٚ ػزَ ػٜ٘خ رـ٤َ ُـش حُز٤٣ٞ٤ٖ٘ 

ٜٝٓطِلخطْٜ. ًٝخٗض أٓؼِظٚ ػ٠ِ أًؼَ ٖٓ ػَ٘ هٜٚ ٌُظخد ػَد ٖٓ 

 حُؼَحم، ٗخهٖ ٖٓ ه٬ُٜخ ٓٔظ٣ٞخص حُلؼَ ك٢ ح٫ٓظ٬ٍٜ ٢ٛٝ:

 حُٔٔظٟٞ ح٩ر٬ؿ٢.

 حُٔٔظٟٞ حُٞٛل٢.

 حُٔٔظٟٞ حُ٘ؼ١َ.

 حُٔٔظٟٞ حُز٘خث٢ )ح٤ُِ٘ٓش ـ حٌُٔخ٤ٗش ـ حُٔخ٣ٟٞش ـ حُظ٤ًَذ..(.

 حُٔٔظٟٞ حُل٢ًَ ُِـِٔش ح٫ٓظ٤ُ٬ٜش..

١ٝزن ًُي ػ٠ِ ػيس هٜٚ ُٔلٔي ه٤٠َ ًٝخظْ ح٧كٔي١ ٝأكٔي هِق 

حُ٘وي حُـي٣ي ػ٠ِ ٝػخثي هٜزخى. َٛ ٤٘٣َ ٗـَ ح٤َُٜ٘ ا٠ُ حُظؼخَٓ ٓغ ٓ٘خٛؾ 

حٓظل٤خء؟ ٍرٔخ. ٌٝٛح ٛٞ ١خرغ رؼٞ حُـٜٞى حُزلؼ٤ش ٝحُ٘وي٣ش، ٓؼَ دمحم ؿخ١ُ 

 حُظي١َٓ )٣ٍٞٓش(.

 ػ االستعانة البنيوية الممتبسة:3
َٓػخٕ ٓخ حٗظَ٘ حُظؤػ٤َ حُز١ٞ٤٘ ٝٓخ ؿخٍٝٙ ٖٓ ٜٗخؿ٤خص ٓؼَك٤ش، ًٔخ ك٢ 

ش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ أَٗٔ ًظخرش ٛيٝم ٍٗٞ حُي٣ٖ )حُٔـَد( ػٖ ح٫ٓظ٬ٍٜ أٝ حُزيح٣

(، كوي ػخُؾ 6884« )حُزيح٣ش ك٢ حُ٘ٚ حَُٝحث٢»ٝأًؼَ ػٔوخ  ٝحطٔخهخ  ك٢ ًظخرٚ 

ٟٓٞٞػٚ ٓٔظٜي٣خ  رزؼٞ ٓؼط٤خص ػِْ حُ٘ٚ، كظظٞحٍى ك٢ ػ٘خ٣خ ٗويٙ ٜٓطِلخص 

حُ٘ٚ، ًٔخ ػَكض ُيٟ حُز٤٣ٞ٤ٖ٘ ٝحُؼ٤٤ٓ٬ٖ ٝحُِٔخ٤٤ٖٗ، ٝأػخٍ ك٢ ٓيهِٚ حُؼخّ 

، ُٔخ ٣وٚ حُؼ٬هش «حُٔخرؼي»ٝ« حُٔخهزَ» حُ٘ٚ ٝٓئحٍ حُ٘ٚ، أٓجِش ػٖ»

حُوخثٔش ر٤ٖ حُ٘ٚ ٝٓزيػٚ، ٝٛٞ ٓئحٍ حُزيح٣ش، كبٕ ٓخ ٣َر٢ حُ٘ٚ ٝحُٔظِو٢ ٛٞ 

 ٓئحٍ حُوظخّ.

ػْ حٓظـَم ك٢ ُـش اٗ٘خث٤ش ٓٞٗخس رؼزخٍحص ط٘ظ٣َ٤ش طلظوَ ا٠ُ حُيهش ٝحُظلي٣ي 

 :ٍ  ؿخُزخ ، ًؤٕ ٣وٞ
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٤خهخط» ٜخ،ٓ  ًحط  ٝ ظ٢ طَل ٙ ُح ٞ ٜ٘ ٖ ُح  ٓ ٚ ػ٠ِ ٕأ ة حُ٘ ٕ هٍخ ٌخ ً رٓب ٚ، ا َ حُ٘ ٜخ ىحه

 ّ ٕ ػي ٌخ ٕ رخ٩ٓ ٔخ أ  ً،ٙ ٝٓظَٜ  ٚ ـ٤ِ ٜخ ط ٘ ظو٠ٓ  ٚ هي ٓح ٕ حُ٘ ًٞ ٠ ُش ُا ٢ ح٩كخ ظُخ رُخ ٜخ،ٝ  ٘  ٌٖٓٔ ظ ُح

ٌُي  ُٖ ظلط «ُح
(191)

. 

روٍٞ طٞىٍٝٝف إٔ حُٔزيع ٣ئٍٝ حُؼخُْ، « حُٔزْٜ»ٝهظْ ٍٗٞ حُي٣ٖ ط٘ظ٤َٙ 

ٓئحٍ حُ٘ٚ ٫ ٣ٌظَٔ ا٫ ك٢ ك٤ٖ إٔ حُوخٍة ٣ئٍٝ حٌُظخد، ٤ُل٤ي، رَأ٣ٚ، إٔ 

 رٔئحٍ حُوَحءس.

ٝػخُؾ ك٢ حُؤْ ح٧ٍٝ ٖٓ ًظخرٚ حُزيح٣ش ٓلٜٞٓخ  ٝٝظ٤لش، ػ٠ِ إٔ حُزيح٣ش 

ٌٕٓٞ ر٘خث٢، ٝحُـِء حٌَُٔ٘ ُِٔلظظق أٝ حُٔيهَ، رخُيهٍٞ ك٢ حُزيح٣ش، ٝحَُ٘ٝع 

حُو٤خٍ »ك٢ هِن طآُق ٓؼٜخ، ٣وٞى حُٔظِو٢ ا٠ُ ح٫ٗظوخٍ ٓٔخ ٛٞ ٝحهؼ٢ ٗلٞ 

«حُٞحهؼ٢
(199)

، ػْ ٫ ٣ٟٞق ٍٗٞ حُي٣ٖ حُٞظ٤لش، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٓظٜ٘خىٙ رٔوخُش 

« حُزيح٣خص ٝٝظ٤لظٜخ ك٢ حُ٘ٚ حُو٢ٜٜ»ٛخٓش ُٜز١َ كخكع )َٜٓ( ٢ٛ 

(، ٓئػَح  إٔ ٣ـؼَ حُظطز٤ن ٓز٬٤  ُظ٤ٟٞق ٓلخ٤ٛٔٚ ٜٝٓطِلخطٚ، 6891)حٌََُٓ 

حُٜٞص »كؤٗخٍ ُٜ٘ٞٙ ه٤ٜٜش ٍٝٝحث٤ش ػَر٤ش ًؼ٤َس، ٖٓ ه٬ٍ أُخكخطٚ ا٠ُ 

، ٝٓٔظؼ٤٘خ  ر٤ٖ «حُزيح٣ش ٝحٌُٔخٕ»ٝ« حُزيح٣ش ٝٓ٘طن حُِٖٓ»، ٝ«حَُٔى١ ٝحُزيح٣ش

حُل٤ٖ ٝح٥هَ رظٞىٍٝٝف، ٝرخٍص، ٤ِٓٝح هخْٓ، ٝطٞٓخٗل٢ٌٔ، ١ٍٞ٣ٝ ُٞطٔخٕ، 

ٝرخهظ٤ٖ، ٝحٓزَطٞ ح٣ٌٞ، ٝؿ٤٘٤ض. ٝحٗظوَ رؼي ًُي ا٠ُ ػَٝ أٗٔخ١ ٖٓ حُزيح٣خص، 

ٔظؼخُوش، ٝحُزيح٣ش حُٞحٛلش )ٜٝٓ٘خ حُ٘ؼ٣َش ٓؼَ حُزيح٣ش حُٔظ٘خٛش، ٝحُزيح٣ش حُ

حُوخُٜش، ٝحُ٘خ٠ٛش ػ٠ِ حُِٖٓ، ٝحُٞحٛلش حُٜٔ٘ي٣ش(. ٬ٗٝكع أ٠٣خ  حُظيحهَ ك٢ 

ٌٛٙ ح٧ٗٞحع، كخُزيح٣ش حُٔظ٘خٛش طٔخػَ حُزيح٣ش حُٔظؼخُوش، ٧ٕ حُظؼخُن ٓٔظٟٞ آهَ 

خُ حُٔوَ ٖٓ حُظ٘خٙ، أٓخ ح٫ُظزخّ ك٢ طيحهَ ح٧ٗٞحع ح٧هَٟ، كَٔىٙ ا٠ُ ح٣٩ـ

 ح١ٌُ ػٔي ا٤ُٚ ٍٗٞ حُي٣ٖ، ًٔؼَ هُٞٚ ػٖ حُزيح٣ش حُٞحٛلش ر٘ؼ٣َظٜخ: 

ٝك٤ٜخ طٌٛذ حُِـش ػ٠ِ ح٧ٓيحء رٍٜٞ ك٤٘ش هخثٔش ػ٠ِ ٟز٢ حُٔ٘خرٜش، »

٣ٝظؼِن ٌٛح هخٛش رخٌُٔخٕ حُٔظٞحؿي ك٤ٚ، ك٤غ طظلخػَ ح٧كيحع ٝطلظي، ىٕٝ إٔ 

ظِؽ رخ٤ُٔخم حَُٔى١، رؼ٤يح  ٣ٔو٢ ٖٓ حػظزخٍٗخ إٔ حُِـش حُٞحٛلش حُ٘ؼ٣َش هي طٔ

«ػٖ طـ٤ٔي حُٞهلش حُظؤ٤ِٓش حُٔلٞ..
 (199)

. 

« ح٢٘٣ُِ رًَخص»ٝهٚ ٍٗٞ حُي٣ٖ ٓوخٍرظٚ حُ٘وي٣ش ك٢ حُزيح٣ش ٍٝح٣ش 

( ُـٔخٍ حُـ٤طخ٢ٗ، ك٢ ِٛش حُؼ٘ٞحٕ رخُزيح٣ش، ٝك٢ ٛ٘ؼش حُو٤خٍ، ٝك٢ 6892)

ش ٌٝٓخٗظٜخ حُزيح٣ش حُٔظ٘خه٠ش، ٬ٗٝكع أ٠٣خ  هَٝؽ حُ٘خهي ٖٓ ػ٬ثن حُزيح٣
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 :ٚ إ ط٘ٞع »حَُٔى٣ش، ا٠ُ ح٫ٗـٔخٍ رخُظل٤َِ حَُٔى١ رؼخٓش، ًٔخ ك٢ هظخّ ًظخر

حُوطخرخص ٝطيحهَ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ٣ٟٔٞغ حَُٝح٣ش ك٢ ٤ٓخم ٖٓ حُظؼيى٣ش حُظ٢ 

طلوي ٌٛٙ حَُٝح٣ش ه٤ٜٛٞخطٜخ حُٔظلَىس رٜخ، ُٝؼَ ٌٛح ٓخ أٟل٠ ػ٤ِٜخ ٗٞػخ  ٖٓ 

خص، ٝٛٞ كٔذ رخهظ٤ٖ طٜـ٤ٖ اٍحى١ هٜي ا٤ُٚ ح٧ِٓزش حُٔظ٠لش ك٢ ط٘ٞع حُِـ

«حُـ٤طخ٢ٗ ُْٞٓ حُ٘ٚ رٞحهؼ٤ظٚ ٟٝٓٞٞػ٤ظٚ ًٌُي
(198)

. 

ُـؤ ٛيٝم ٍٗٞ حُي٣ٖ ا٠ُ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٫ٝ 

٤ٓٔخ حُٔؼ٤٘ش رؼِْ حُ٘ٚ ٝٗؼ٣َش حَُٔى، ٌُٖٝ ًظخرظٚ حُ٘وي٣ش ِٓظزٔش، ٫كظوخٍٛخ 

حُظطز٤ن حُٔٞؿِ حُٔوَ، ٝح٧ْٛ، ُلخؿظٜخ ا٠ُ ط٣ٞٔؾ ا٠ُ حُظلي٣ي، ٫ٝ ٣ـخُٜخ ك٢ 

 ٗظ١َ ٗوي١ ًخف ٓٔخ طَٞٛ ا٤ُٚ ػِْ حَُٔى ٖٓ ً٘ٞكخص ٝاٗـخُحص ٛخثِش.

 ػ التعامل مع المناهج الحديثة عمى استحياء: 4
( ر٤ٖ 6881« )ُـش حُوٜش»ػٔش ط٘خُع ػ٘ي دمحم ؿخ١ُ حُظي١َٓ ك٢ ًظخرٚ 

و٤ِي٣ش حٓظج٘خٓخ  رٜٔ٘ؾ كي٣غ، ًؤٕ ٣ٌٕٞ حُظو٤ِي ٝحُظلي٣غ، كٔخىص حَُٔؿؼ٤ش حُظ

ٚ: حُ٘وي ح٧ىر٢، أُٛٞٚ ٝٓ٘خٛـٚ حُٜخىٍ ػخّ  ٧ٍٝ َٓس(  ٤ٓ6849ي هطذ )ًظخر

كخُوٜش حُـ٤يس ٢ٛ حُظ٢ طٔظـَ ٓخ ُِ٘ؼَ ٖٓ هٞس ا٣لخث٤ش ٝى٤ُ٫ش »حَُٔؿغ حُٞك٤ي، 

ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ط٘غ ك٢ ٤ٓخم حُٔلَىس، ًٔخ ط٘غ حُٔلَىس ك٢ ٤ٓخم حُـِٔش، حُظ٢ 

لظَٝ ك٤ٜخ إٔ ط٘غ ٝطظٞٛؾ، ٝطظلن ٍٛٞح  ٝه٤خ٫ص، ىحهَ ٤ٓخهخص ٝٗٚ ٣

«حُوٜش حُو٤َٜس حُٔظطٍٞس ٬ٌٗ  ٠ٓٝٔٞٗخ  رٞػ٢ ىحثْ
(141)

. 

رلغ حُظي١َٓ ػٖ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُوٜش ٝحُ٘ؼَ، ٝطِْٔ هٜخثٚ ُـش 

حُوٜش، ٓخُؿخ  ر٤ٖ طؼز٤َحص طو٤ِي٣ش ٝأهَٟ كي٣ؼش، ٝطٞهق ػ٘ي حهظ٤خٍ أىٝحص 

خٍ أىٝحص حُي٫ُش، اُلخكخ  ػ٠ِ كْٜ حُِـش ؿخُزخ ، ٝػ٠ِ كْٜ حُِـش ٖٓ حُظ٤َٛٞ، ٝحهظ٤

ه٬ٍ طو٤٘ش حُوٜش أك٤خٗخ . ٝهي ط٤ِٔ ىهُٞٚ ك٢ حُظطز٤ن رخٓظويحٓٚ ٧ىٝحص ٜٓ٘ـ٤ش 

كي٣ؼش، ًٔخ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ كًَش حُلؼَ، أٝ كًَش ح٤ٔ٠َُ ك٢ ٤ٓخم حُوٜش، ٝحُِـش 

٤خم حَُٜحع، ٝحُِـش حٌُٔ٘ٞكش حُ٘ؼ٣َش، ٝحُِـش ح٩ٗخ٣ٍش، ٝكًَش حُِـش ك٢ ٓ

 ٝحُظؼز٤َ حٌُٔزٞص أٝ حُـ٢ٔ٘.

٣ٝظَٜ حُظزخ٣ٖ ػٖ ط٘خُػٚ ك٢ كٜٔٚ َُِٔى، كٜٞ ُْ ٣ًٌَٙ ا٫ ك٢ هخطٔش 

ٓـَى »ًظخرٚ، ٝهي ٍرطٚ رليٝى حُـِٔش ح٧ٓخ٤ٓش، ػ٠ِ إٔ حُِـش أٝٓغ ٖٓ 
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«َٓى
(146)

«ا٠ُ كْٜ ػخَٓ حُِٓخٕ ٝاٌٗخ٤ُخطٚ». ٝأٜٗخ حُٔؼزَ 
(142)

٢٘٣ .. حُن، ٓٔخ 

 رظَٔد رؼٞ أىٝحص حُ٘وي حُـي٣ي ػ٠ِ حٓظل٤خء أٝ ػيّ حَُؿزش ك٢ طٔؼِٜخ. 

 ػ جهود نظرية تمهيدية:5
ٗوي حَُٝح٣ش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُيٍحٓخص »ٍرٔخ ًخٕ ًظخد ٗز٤ِش ارَح٤ْٛ ٓخُْ 

( حُـٜي ح٧ٍٝ حٌُٔظَٔ طؼ٣َلخ  رٔ٘خٛؾ حُ٘وي حُـي٣ي، ٖٓ 6891« )حُِـ٣ٞش حُلي٣ؼش

ؿخًٞرٕٔٞ، ٝٛٞ ؿٜي ريأطٚ، ًٔخ أَٗٗخ، ك٢ ًظخرٜخ حَُحثي  رَٝد ا٠ُ ؿ٣َٔخّ ا٠ُ

(. ٝهي ؿِزض ك٢ 6894« )هٜٜ٘خ حُ٘ؼز٢ ٖٓ حَُٝٓخ٤ٔٗش ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش»

ط٘ظ٤َٛخ ٜٓ٘ـخ  حٗظوخث٤خ  ٣وظَد ٖٓ ٗظ٣َش حُظٞحَٛ حُظيح٤ُٝش حػظٔخىح  ػ٠ِ ٓؼط٤خص 

٠ ٝؿٚ ٤ٗ٬ٌٗش ٝٝظ٤ل٤ش ٖٓ رَٝد ٝر٣ٞ٤٘ش ٝى٤ُ٫ش ٤ٔ٤ٓٝخث٤ش ٖٓ ؿ٣َٔخّ ػِ

 حُوٜٞٙ.

ٝط٬ ًُي ؿٜي ٤ِٔٓ ُِ٘خهي٣ٖ ٤َٔٓ حَُُٔٝه٢ ٝؿ٤َٔ ٗخًَ )طْٞٗ( ك٢ 

(. ٣ٌَٔ حُزخكؼخٕ ؿٜي ٗز٤ِش ٓخُْ، 6891« )ٓيهَ ا٠ُ ٗظ٣َش حُوٜش»ًظخرٜٔخ 

ٝك٢ حُٔٔؼ٠ ٗلٔٚ، ٝإ حهظِلض ٜٓخىٍٛٔخ، أٝ َٓؿؼ٤ظٜٔخ، حُل٤َٔٗش ػ٘يٛٔخ، 

ر٘ظ٣َش حُوٜش، ٝاٗٔخ رؼِْ حَُٔى  ٝح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ػ٘يٛخ، ٝحُٜل٤ق أٜٗٔخ ُْ ٣ؼظ٤٘خ

Narratologie
(149)

، ٧ٕ حُزلغ ك٢ حُ٘ظ٣َش ٣ٔظيػ٢ ٓؼخُـش ؿٞحٗذ أهَٟ ُْ 

٣ظطَهخ ا٤ُٜخ، ٝهي أٟخف حُزخكؼخٕ ا٠ُ َٓؿؼ٤ش ٓخُْ ح٤ٌُِ٘ش حُز٣ٞ٤٘ش حُي٤ُ٫ش 

Semantique  ٝحُؼ٤ٓ٬شSemiotique .ٕٞٔٓئُلخص ٝٗظَحص ُـ٤٘٤ض ٝر٣َ 

ح٫ٗظوخث٤ش، رٞٛلٜخ ػوزش ٜٓ٘ـ٤ش، ٌُٜٝ٘ٔخ ٝؿيحٛخ  ٝحػظَف حُزخكؼخٕ رظزؼخص

«ٓؼ٠ِش حُـخٓؼش ك٢ حُؼخُْ ًِٚ، ٢ٛٝ ًٌُي ٌِٓ٘ش حُزلغ ح٧ّ»
(144)

، ٝأٗخٍح ا٠ُ 

إٔ رخٍص هي حطْٜ رخُٞهٞع ك٤ٜخ، ٫ٝ ٓ٘خٙ ٜٓ٘خ، رَأ٣ٜٔخ، ٓخ ىحّ ح٫ٗـ٬م حُٜٔ٘ـ٢ 

٠ ط٘ظ٤َ ٓظٌخَٓ ٣ئى١ ا٠ُ حُظلـَ! ٝطٌٖٔ ٣ِٓش رلؼٜٔخ حُ٘ظ١َ ك٢ أٜٗٔخ ٓؼ٤خ اُ

ُؼِْ حَُٔى، ٛٞ هطٞس أهَٟ رؼي ٓخُْ، ٝطٔؼِض ٌٛٙ حُوطٞس ك٢ ح٩كخ١ش رخُظل٤َِ 

 حُٞظخثل٢ َُِٔى، ٝرظل٤َِ حُ٘ٚ حَُٔى١، ٝك٢ طل٤َِ حَُٔى٣ش ٝحُؼ٤ٓ٬ش.

 ػ تسويغ عقائدي لمنقد البنيوي:6

                                                                 
.151.  المصدر نفسو ص641
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ًٝخٗض حُوطٞس حُؼخُؼش ح٧ْٛ ك٢ ٗـَ ٠٘ٔ٣ حُؼ٤ي )ُز٘خٕ(، ٢ٛٝ ريأطٜخ ك٢ 

ٚ: ىٍحٓخص ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢»رٜخ ًظخ ( ح١ٌُ كخُٝض ك٤ٚ 6899« )ك٢ ٓؼَكش حُ٘

ط٣ٞٔؾ ٜٓ٘ؾ حُ٘وي حُـي٣ي، رخ٫ٓظلخىس ٖٓ ً٘ٞكخص ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٝحُز٣ٞ٤٘ش، ٟٖٔ 

ٜٓ٘ـٜخ حُٞحهؼ٢ حُوي٣ْ، ٢ٛٝ ٓؼ٠ِش ًزَٟ رخُ٘ٔزش ا٤ُٜخ: حُ٘وي حُـي٣ي ح١ٌُ ٣يٍّ 

يٍّ ر٤٘ش حُٔـظٔغ، أٝ طيٍّ حُ٘ٚ ر٤٘ش حُ٘ٚ، ٝحُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش حُٔخُلش حُظ٢ ط

رَإ٣ش حُوخٍؽ ك٢ ٌٛح حُيحهَ، أ١ رخُ٘ظَ ك٢ حُ٘ٚ حُؼوخك٢، ٍٝرٔخ »

إ حُي٫٫ص ىحهَ حُ٘ٚ، ًٝٔخ ٢ٛ ك٢ حُ٘ظَس »ُظلْٔ ط٣ٞٔـٜخ: «. ح٫ؿظٔخػ٢

حُز٣ٞ٤٘ش، ٓٞظلش رخطـخٙ اٗظخؽ حُز٤٘ش. ٝػ٤ِٚ َٟٗ إٔ حُ٘ٚ، ٖٓ ك٤غ ٛٞ ك٠ٍٞ 

«ش اٗظخؽ ٌٛح حُٔـخٍ ح١ٌُ ٣٘ظـٚك٢ حُٔـخٍ حُؼوخك٢، ٝظ٤ل
(141)

 . 

ٌٌٝٛح، حٗلَٜص حُٔؼ٠ِش ك٢ كيٝى ٓٔخٍٓش حُظو٤٘خص ٝح٧ىٝحص، كٔؼَ ٌٛح 

ُوي حًظِٔض «. ٣زو٠ ك٢ كيٝى حُز٤٘ش، ٧ٗٚ ٫ ٣ـ٤َ ٣ٞٛظٜخ ح٧ىر٤ش»حُظـ٤٤َ، رَأ٣ٜخ، 

اٗٚ طـ٤َ ك٢ كيٝى ٌَٗ حُز٤٘ش ٫ »ىحثَس حُظ٣ٞٔؾ حُٜٔ٘ـ٢، طِٔٔخ  ُؼٌٍ ػوخثي١: 

٣طٍٞ ٓلخِٜٛخ ح٧ٓخ٤ٓش، ٫ٝ ٣٘ظؾ أػَٛخ حُٔوظِق، رَ ٣ٔظَٔ ػ٠ِ حهظ٬كٚ، ك٢ 

اٗظخؽ ح٧ػَ ٗلٔٚ. ٣ٔظَٔ حُ٘ٚ ربٗظخؽ ح٧ػَ ٗلٔٚ، ٣ٝٞٛٔ٘خ، ٗلٖ حُوَحء، رؤٕ 

كو٤وش ػخُٔٚ حُٔظو٤َ ٢ٛ، ك٢ ٌٛح ح٫ٓظَٔحٍ، حُلو٤وش. ػ٠ِ ٌٛٙ حُلو٤وش ططَف 

«حُوَحءس حُ٘وي٣ش حُٞحهؼ٤ش ٓئحُٜخ
(141)

. 

حَُح١ٝ: »خرؼض ٠٘ٔ٣ حُؼ٤ي ط٣ٞٔـٜخ حُؼوخثي١ ُِٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ك٢ ًظخرٜخ ٝط

(، ُٝؼِٜخ حَُٔس ح٠ُٝ٧ إٔ 6891« )حُٔٞهغ ٝحٌَُ٘ ـ رلغ ك٢ حَُٔى حَُٝحث٢

٣لَٔ ًظخد ٗوي١ ػَر٢ ٌٛح حُؼ٘ٞحٕ َٛحكش ٣ِٝظِّ رخُظ٘ظ٤َ َُِٔى حَُٝحث٢. 

« طو٣َؾ»كؼ٤٘ض ػ٠ِ  ُْٝ ٣لخٍهٜخ ٛخؿْ حُظ٣ٞٔؾ ُٔؼ٠ِش حُل٢٘ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢،

ٜٓ٘ـٜخ، ٧ٕ حُٔ٘خٛؾ طؼز٤َ ػٖ ٍإ٣ش ك٣ٌَش ًٔخ ًًَٗخ، « طو٣َؾ»ٓٞهلٜخ، ٤ُْٝ 

ٝحُؼ٤ي طيٍى ًُي طٔخٓخ ، ُٝؼَ ٟخُظٜخ حُظ٢ طٔظو٤ْ ٓغ ٓٞهلٜخ حُل١ٌَ طٌٖٔ ك٢ 

حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ًٝ٘ٞكخطٚ حٌُِٔٛش حُظ٢ طؼَكٜخ حُؼ٤ي ًٌُي. ُوي طٌٍَص ك٢ أػ٘خء 

أٛٞحص ًُي حُظ٣ٞٔؾ كظ٠ َٓكِش ٓظؤهَس ٖٓ طؤ٤ُلٜخ حُ٘وي١،  ٗـَ حُؼ٤ي حُ٘ظ١َ

 ًخُٜٞص ح١ٌُ ٣لٍٞ حُٜٔ٘ؾ ا٠ُ طو٤٘خص ٝاؿَحءحص ك٢ هُٜٞخ:

ُجٖ ًخٕ ػ٢ِٔ هي ًٍِ ػ٠ِ رئٍس ٓٔؤُش حُٔٞهغ َُِح١ٝ، ٝكخٍٝ، ك٢ كيٝى »

هيٍطٚ، اظٜخٍ ى٤ُ٫ش حٌَُ٘ ربظٜخٍ حُؼ٬هش حُؼ٣ٞ٠ش ر٤ٖ ٓٞهغ حَُح١ٝ ٢ٔٗٝ 

رٜخ ٣وٍٞ، كبٗٚ كخٍٝ أ٠٣خ  هَحءس ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ روَحءطٚ حُل٢٘، ًُٝي  حُز٤٘ش حُظ٢

ػٖ ٣َ١ن حُزلغ ك٢ ػ٬هش حَُح١ٝ رٔخ ١َٝ٣، ٝرٖٔ ١َٝ٣، ٝك٢ ٓخ ٣ٔظويٓٚ 
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حَُح١ٝ ٖٓ طو٤٘خص طٔخػيٙ ػ٠ِ طلو٤ن ٍٝح٣ظٚ، أ١، ػ٠ِ اهخٓش ط٤ًَذ ُـ١ٞ 

«ك٢٘
(149)

. 

« حُ٘وي/ حُوَحءس»ٝحٓظي حُظ٣ٞٔؾ ا٠ُ ًظخرش ػ٬ػش كٍٜٞ ٖٓ ًظخرٜخ ػٖ 

، ُظوٍٞ رؼٞ «حٌُظخرش ٝحُظل٫ٞص ح٫ؿظٔخػ٤ش»ٝ« حُظؼز٤َ ٝٓٔؤُش حُٔٞهغ»ٝ

ٓظٞحطَ حُوٍٞ ك٢ ح٧ىد ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٝحُٞحهؼ٢ ٝٗويٛٔخ ُيٟ ًًٞزش ٗوخىٙ حُؼَد، 

ٝهخٍؽ حُليٝى ٖٓ أٍٗٔض ك٤َ٘ ا٠ُ ٍٝؿ٤ٚ ؿخٍٝى١ ا٠ُ ؿٍٞؽ ًُٞخطٖ، ٖٝٓ 

٠ُ ك٤َٜ ىٍحؽ، ػ٠ِ طزخ٣ٖ ك٢ ح٫ٓظٜيحف ٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخُْ ا٠ُ ك٤ٖٔ َٓٝس ا

 ٝحَُٔؿؼ٤ش ٝط٣ٌٞ٘خص حُٜٔ٘ؾ، ًٔخ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ ح٥ٍحء:

 «.إ حُٔٞهغ ٛٞ ى٣٘خ٤ٓش طٌٕٞ حُ٘ٚ حُزخكغ ػٖ ٌِٗٚ حُل٢٘ حُوخٙ» -

ح١ٌُ ٛخٍٙ، « حُيحهَ»٤ُْ ح٫ؿظٔخػ٢ هخٍؿخ  ٗوَأٙ ك٢ ىحهَ، رَ ٛٞ ٌٛح » -

 «.ٝهي حهظِق ٝط٤ِٔ ك٢ ر٤٘ش ٌِٗٚ

ٌٛح حُطخرغ حُ٘وي١، طزيٝ حٌُظخرش ٓلٌٞٓش رٔٞهغ ٛٞ ٓ٘طوٜخ ح١ٌُ رٚ طٔخٍّ ك٢ » -

ٗ٘خ١ٜخ ٤ٛخؿش ٝه٫ٞ  ُٜخ. طٔخٍّ حٌُظخرش ٗطوخ  ك٤٘خ  ُٜخ، طٔخٍٓٚ ٖٓ ٓٞهغ. ٖٓ 

ٓٞهغ طظٌِْ حٌُظخرش، ٖٝٓ ٓٞهغ طَٟ، ٝرٌٜٙ حَُإ٣ش ٣ظليى ٓ٘طن ح٤ُٜخؿش. ػ٠ِ 

٢. اٗٚ أ٣ي٣ُٞٞؿ٢ كًَظٚ إٔ ٌٛٙ حَُإ٣ش ٖٓ ٓٞهؼ٢ٜ ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ حُٞػ

«حُظ٘خهٞ
(149)

. 

ٝهَٗض حُؼ٤ي ك٢ رو٤ش كٍٜٞ ًظخرٜخ ر٤ٖ حُظ٘ظ٤َ ٝحُظطز٤ن ػ٠ِ َٓٔك٤خص 

ٍٝٝح٣خص ٝهٜٚ ُٔٞك٤ًِْٞ ٝا٤ُخّ ه١ٍٞ ٝحُط٤ذ ٛخُق ٝٗـ٤ذ ٓللٞظ 

ٝػزي حَُكٖٔ ٤٘ٓق، ٣ٝ٘ظ٢ٔ طل٤ِِٜخ َُِٔى حَُٝحث٢، ٫ٝ ٤ٓٔخ أٗٔخ١ ر٤٘ش حُوٚ 

ي٣ؼش، ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٝحُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ ػَف ر٘ؼ٣َش حَُٔىٝحَُح١ٝ ا٠ُ حُٔ٘خٛؾ حُل
(148)

 ،

طو٤٘خص حَُٔى حَُٝحث٢ ك٢ »ػ٠ِ إٔ أْٛ ٓلخُٝش ط٘ظ٣َ٤ش ٠٘ٔ٤ُ حُؼ٤ي ًخٗض ًظخرٜخ 

(. ٝحُـ٣َذ إٔ حُؼ٤ي ٓخ ُحُض ك٢ ٌٛح حٌُظخد 6881« )ٟٞء حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘

كوخ  ٓؼٜخ، ٝرِؾ ٓؼ٤٘ش رخُظ٣ٞٔؾ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ُٜٔ٘ـٜخ حُلي٣غ، ٝكخء ُؼو٤يطٜخ أٝ طٞح

حُظ٣ٞٔؾ أٗيٙ ك٤ٖ أٝكض رَك٠ٜخ ُِٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ح١ٌُ ٓخٍٓظٚ رخطٔخع، ٝٛخٍ 

 ػ٬ٓش ٌُظخرظٜخ:

٫ٝ ٢ٗء ٣ٔ٘غ، رَ ُؼِٚ أٛزق ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ إٔ ٗظِٔي ٓؼَ ٌٛٙ حُٔؼخٍف »

ُ٘لٖٔ، ٫ ٓـَى حٓظويحٜٓخ، رَ أ٠٣خ  ٍك٠ٜخ. كخَُكٞ ٖٓ ٓٞهغ حُٔؼَكش ٛٞ 
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خ إٔ حٓظويحّ حُٔؼخٍف ٫ ٣ٌٕٞ ٓـي٣خ  ا٫ رلغ ٝططٍٞ ك٢ ٓـخُٜخ. ًٔ

«رظٌِٜٔخ
(111)

. 

ُٝؼَ ٛخؿْ حُظ٣ٞٔؾ ُْ ٣لخٍهٜخ ػ٘يٓخ ًظزض حُلَٜ ح٧ٍٝ ٖٓ حٌُظخد 

كؤػخىص ٓظٞحطَ حُوٍٞ كٍٞ حُؼٕٞ ح١ٌُ ٣ويٓٚ طل٤َِ « ىٍحٓش ٟٓٞٞػٜخ حٌَُ٘»

ق كخُظل٤َِ ح١ٌُ ٣ظ٘خُٝٚ ٤ٌَٛ حُز٤٘ش ٣ٌ٘»٤ٌَٛ حُز٤٘ش ُٜ٘ؾ حُوَحءس حُٔئُٝش، 

، «أَٓحٍ حُِؼزش حُل٤٘ش، ٧ٗٚ طل٤َِ ٣ظؼخَٓ ٓغ حُظو٤٘خص حُٔٔظويٓش ك٢ اهخٓش حُ٘ٚ

ٓٔؤُش حٌَُ٘ ٤ُٔض ٓٔؤُش ٤ٌِٗش، رَ ٢ٛ ٓؼَكش ٟٓٞٞػٜخ »ًٔخ إٔ 

«حٌَُ٘
(116)

. ٝحٓظَٗيص رظٞىٍٝٝف ك٢ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُٔؼ٠٘ ٝحُظؤ٣َٝ، اً ٫ 

طؤ٣َٝ، ٣ٔ٘لٚ  هَحءس هخٍؽ حُظؤ٣َٝ، أ١ إٔ حُ٘ٚ حَُٔى١ ىٕٝ هَحءس، ىٕٝ

حُٔؼ٠٘ )ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢( ٣ٔظل٤َ ا٠ُ ٓـَى ٗظَ ك٢ حُؼ٘خَٛ حٌُٔٞٗش، ٝرلغ ػٖ 

 :ٚ رَٝىس »حُٞظخثق، ٝطؼخَٓ ٓغ ٤ٌَٛ حُز٤٘ش ح٤ُٜ٘ش، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ اكوخٍ ُِ٘

«حُظ٣َ٘ق، ٝك٤خى٣ش حُـؼش
(112)

. 

ٖٝٓ حُِٔلٞظ، إٔ ٌٛح ح٫ٓظ٘ظخؽ هي ١ٔؤٕ حُؼ٤ي، ك٠ٔض ُِظ٘ظ٤َ ك٢ طو٤٘خص 

حَُٝحث٢. حػظٔخىح  ػ٠ِ رَٝد ٝؿ٤٘٤ض ٝؿ٣َٔخّ ٝطٞىٍٝٝف ػ٠ِ ٗلٞ حَُٔى 

 ٝحٓغ، ٝرخهظ٤ٖ ٝر٣َٕٔٞ ػ٠ِ ٗلٞ ٤ٟن.

ٟٝؼض حُؼ٤ي ك٢ هظخّ ًظخرٜخ َٗكخ  ٧ْٛ حُٜٔطِلخص ٝحُٔلخ٤ْٛ حُٞحٍىس ك٢ 

ًظخرٜخ، ٓٔخ ٠٣خػق ٖٓ ه٤ٔش ؿٜيٛخ حُؼ٢ِٔ ٝحُ٘وي١. ٝىٍٓض حُؼَٔ حَُٔى١ 

ٖ ك٤غ ٛٞ هٍٞ، ُٝح٣ٝش حَُإ٣ش ٝحُٔٞهغ، حَُٝحث٢ ٖٓ ك٤غ ٛٞ كٌخ٣ش، ٝٓ

٫ٗطٕٞ ٗٔخّ ٝرؼٞ « أٍحر٤ٔي»ٝأُلوض ًُي ريٍحٓخص ططز٤و٤ش َُٝح٣ش 

 هٜٚ ٣ًَُخ طخَٓ ٝدمحم ه٤٠َ ٝا٤ُخّ ه١ٍٞ ٣ٝٞٓق اى٣ٍْ.

كض حُؼ٤ي حُؼَٔ حَُٔى١ حَُٝحث٢، ػ٠ِ ا٬١هٚ، رؤٗٚ  َّ كٌخ٣ش رٔؼ٠٘ أٗٚ »ػ

. ٝرخُظخ٢ُ، ٣لظَٝ أٗوخٛخ  ٣لؼِٕٞ ٣ؼ٤َ ٝحهؼش، أ١ كيػخ  ٝهغ، ٝأكيحػخ  ٝهؼض

ٌٝٛح ٣ٔظيػ٢ «. ح٧كيحع ٣ٝوظِطٕٞ، رٍْٜٞٛ ح٣َُٝٔش، ٓغ حُل٤خس حُٞحهؼ٤ش

 ُيٍحٓظٚ ٖٓ ك٤غ ٛٞ كٌخ٣ش ٓخ ٢ِ٣:

 أ٫ٝ : طَحر٢ ح٧كؼخٍ ٝكن ٓ٘طن هخٙ رٜخ.»

ػخ٤ٗخ : حُلٞحكِ حُظ٢ طظلٌْ رخُؼ٬هخص ر٤ٖ حُ٘و٤ٜخص، ٝرٔ٘طن حُظَحر٢ ر٤ٖ 

 ح٧كؼخٍ.
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«: حُ٘و٤ٜخص ٝحُؼ٬هخص ك٢ ٓخ ر٤ٜ٘خػخُؼخ  
(119)

. 

ػيُض حُؼ٤ي ه٬٤ِ  ك٢ ط٤َٓٔش رَٝد، ٝأٝؿِص رـ٤ش ً٘ق ٓٔخٍ حُلٌخ٣ش 

طٞح٢ُ ح٧كؼخٍ ػ٠ِ »ٝطَحر٢ كِوخطٜخ حَُٔى٣ش حُٔلٌٞٓش رٔ٘طن ٣ّوٜٜخ، ٤ُزيٝ 

«حُ٘لٞ ح١ٌُ ٛٞ ُٜخ، طٞح٤ُخ  ُٚ ١خرغ ح٠ٍَُٝس
(114)

، ٝهي ١زوض ػَٟٜخ حُٔٞؿِ 

٤ش ٤٘ٔ٣ش، ٝأكَىص ك٬ٜ  هخٛخ  ُِلٞحكِ، حٓظ٘خىح  ُظٞىٍٝٝف، ح١ٌُ ػ٠ِ كٌخ٣ش ٗؼز

ُٞكش ٓل٤طش، ٌُٖٝ ٓوظُِش ٝٓزٞرش، ُٔـَٔ حُلٞحكِ حُظ٢ طلٌْ أكؼخٍ »هيّ 

«حُ٘و٤ٜخص ك٢ ػ٬هخص حَُٔى حَُٝحث٢
(111)

. 

 أٍؿغ طٞىٍٝٝف حُلٞحكِ ا٠ُ ػ٬ػش أٓخ٤ٓش ٢ٛ:

 حَُؿزش، ٌِٜٝٗخ ح٧رَُ.

 ك٢ ح٩َٓحٍ رٌٔ٘ٞٗخص حُ٘لْ ا٠ُ ٛي٣ن.حُظٞحَٛ، ٣ٝـي ٌَٗ طلووٚ 

 حُٔ٘خًٍش، ٌَٝٗ طلووٜخ ٛٞ حُٔٔخػيس.

 ٝػٔش ػ٬ػش أهَٟ ٟي٣ش أٝ ِٓز٤ش ٢ٛ:

 حٌَُح٤ٛش، طوخرَ حُلذ ح١ٌُ ٛٞ حٌَُ٘ ح٧رَُ َُِؿزش.

 حُـَٜ، ٣ٝوخرَ ح٩َٓحٍ ح١ٌُ ٣لووٚ كخكِ حُظٞحَٛ.

 ح٩ػخهش، ٣ٝوخرَ حُٔٔخػيس حُظ٢ ٣لووٜخ كخكِ حُٔ٘خًٍش.

٘ظظْ حُلٞحكِ ك٢ طلل٤ِ )ط٘خ٢ٓ حُلؼ٤ِش(، ٣ٜٝزق حُلؼَ ػ٬ٔ  ٣ِظو٢ ك٤ٚ ٝط

ٗ٘خ١ حُلخكِ ٌٝٓٞٗٚ، أ١ إٔ ح٧كؼخٍ ط٠ٔٔ حُؼٞحَٓ، ٝهي حػظٔيص ػ٠ِ ؿ٣َٔخّ 

 ك٢ ٟٝغ ُٞكش حُؼٞحَٓ.

ٝػَٟض حُؼ٤ي ُِ٘و٤ٜخص ٝحُؼ٬هخص ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٖٓ ه٬ٍ طل٤َِ هٜش 

«. ح٧ٍٝحف حُٔظَٔىس»ٞػظٚ ُـزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ ٖٓ ٓـٔ« ٠ٓـغ حُؼَّٝ»

حٓظويحّ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظو٤٘خص، طيكغ ا٠ُ حُظلٖ٘ ٝحُِؼذ »ٝأىٟ ًُي ا٠ُ ُِّٝ 

(، أ١ حُؼَٔ حَُٝحث٢ ٖٓ 19)ٙ« ُوِن ٤ٛجش حُوٚ ٝاريحع حُوٍٞ أٝ حُوطخد

ك٤غ ٛٞ هٍٞ، كيٍٓض ػ٬ع ٓو٫ٞص ٢ٛ: ُٖٓ حُوٚ ٤ٛٝجش حُوٚ، ٢ٔٗٝ 

٢، ٢ٛٝ حُظَط٤ذ أٝ حُ٘ظخّ ٝحُٔيس حُوٚ، ٝأٟٝلض ػ٬هخص ُٖٓ حُؼَٔ حُوٜٜ

ٝحُظٞحطَ. ٝأُٔلض ا٠ُ حهظٜخٍ ؿ٤٘٤ض ٝكيٙ ػ٠ِ أ٤ٔٛش ٌٛٙ حُ٘وطش، ٟٓٞلش إٔ 

٣ظليى رخُ٘ظَ ك٢ حُؼ٬هش ر٤ٖ ٓخ ٣ظٌٍَ كيٝػٚ أٝ ٝهٞػٚ، ٖٓ أكيحع »حُظٞحطَ 

، ٌٝٛٙ «ٝأكؼخٍ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٞهخثغ ٖٓ ؿٜش، ٝػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُوٍٞ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش
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ٜ٘خ أ٠٣خ  رظؼ٤َِ حُٞحهؼش ك٢ حُ٘وي ح٢ٌٌِٗٞٔٓٞٗ٫، ٢ٛٝ ٣ٍَٟٝش حُ٘وطش ٣ؼزَ ػ

٬ُٓٓش ُِوطخد حُو٢ٜٜ ُظ٤٤ِٔٙ ػٖ ٓٔظٟٞ حُلٌخ٣ش/ َٓى حُٞهخثغ
(111)

. 

:ْ  َٝٗكض حُؼ٤ي ٓوُٞش ٤ٛجش حُوٚ، ٓؼيىس أٗٞحع حَُٝحس، ٝٛ

 حَُح١ٝ ر٤ٔ٠َ ح٧ٗخ.

 حٌُخطذ ح١ٌُ ٣ؼَف ًَ ٢ٗء، أٝ ٢ًِ حُٔؼَكش.

 حَُح١ٝ حُ٘خٛي.

 ذ ١َٝ٣ ٖٓ هخٍؽ، ؿ٤َ كخَٟ.ًخط

ًٝخٕ َٗكٜخ ٓوظ٫ِ  ٓزٔطخ ، ًٌُٝي كؼِض ك٢ ػَٟٜخ ُٔوُٞش ٢ٔٗ حُوٚ، 

ٝطظُٞع ٌٛٙ ح٧ٗٔخ١ ا٠ُ ٢ٔٗ أِٓٞر٢ ٣ظٜق رخُٔزخَٗس، ٢ٔٗٝ أِٓٞر٢ ٣ظٜق 

. ٝهظٔض ط٘ظ٤َٛخ رؼَٝ ُح٣ٝش حَُإ٣ش  َّ رخ٬ُٓزخَٗس، ٢ٔٗٝ أِٓٞر٢ ٫ ٓزخَٗ ك

ٖٓ ١ً هزَ، ُْٝ طِظِّ ك٤ٚ رخؿظٜخىحص ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘  ٝحُٔٞهغ، رخهظِحٍ ٝطز٢٤ٔ أًؼَ

ٟٓٞغ ؿيٍ ٫ ٣٘ظ٢ٜ؛ ٝإ هخٍرض، « حُظزج٤َ»ٝٗوخى ٗؼ٣َش حَُٔى ح٣ٌُٖ ؿؼِٞح 

ػ٠ِ ٓز٤َ ح٩ٗخٍس، ه٤٠ش حُٔزيأ حُلٞح١ٍ أٝ طؼيى ح٧ٛٞحص ػ٘ي رخهظ٤ٖ، كوي 

حهظ٬ف ح٧ٛٞحص ٝحهظ٬ف »أػخٍص ٓئح٫  كٍٞ ٓٞهغ حَُح١ٝ ك٢ كخٍ 

ٓـَى ط٣ٞ٘غ ػ٠ِ ٛٞص حَُح١ٝ حُٞحكي ٝطؼيىح  »َٝٛ ٌٛح ح٫هظ٬ف  ،«حُٔٞحهغ

ُٚ»
(119)

. 

ػيص حُؼ٤ي ًظخرٜخ طؼ٤ٔ٤ِخ ، ٌٝٛح ٝحٟق، ك٢ ػَٟٜخ حُ٘خٍف، ٝك٢ حرظؼخىٛخ 

ػٖ ٓ٘خه٘ش حٌُؼ٤َ ٖٓ حُو٠خ٣خ حُٜٔ٘ـ٤ش ُؼِْ حَُٔى ٝكَٝهخطٚ ر٤ٖ رخكؼ٤ٚ ٝٗوخىٙ. 

ٜٔ٘ؾ ٢ٗ٬ٌٗ كي٣غ ُْ ط٘ـَ ػٖ ٫ٝ ٣ول٠ إٔ ظ٬ٍ حُظ٣ٞٔؾ حُؼوخثي١ ٬ُٗظـخٍ ر

ػِٜٔخ حُ٘ظ١َ حُ٘وي١، ٓٔخ حٗؼٌْ ك٢ حُ٘ظ٤ـش ٗويح  طٞك٤و٤خ  ُٜ٘خؿ٤خص ٗوي٣ش كي٣ؼش 

 ؿٜيص ًؼ٤َح  ُظٞك٤َ ح٫طٔخم ٝح٫ٗٔـخّ ُلٌَطٚ ٝآ٤ُظٚ ٝاؿَحءحطٚ ُٝـظٚ.

 ػ الجهد التنظيري األوؿ المكتمل:7
ظل٤َِ حَُٔى ٝكن ًخٕ ٗـَ ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ حُـٜي حُظ٘ظ١َ٤ ح٧ٍٝ حٌُٔظَٔ ُ

ٜٓ٘ـ٤ش ؿي٣يس ٢ٛ حَُٔى٣خص حُز٣ٞ٤٘ش، ٝظَٜ ٌٛح حُ٘ـَ ك٢ ًظخر٤ٖ، ح٧ٍٝ ًز٤َ 

« طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢: حُِٖٓ ـ حَُٔى ـ حُظزج٤َ»ك٢ ٓلظٞحٙ ٝٛللخطٚ ٛٞ 

 (.6898« )حٗلظخف حُ٘ٚ حَُٝحث٢: حُ٘ٚ ـ ح٤ُٔخم»(، ٝحُؼخ٢ٗ أٛـَ ٛٞ 6898)
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ُ٘وي حُؼَر٢ ٣لظوَ ا٠ُ طٍٜٞ ٗظ١َ ٣ٌخى ٣ـِّ ٣وط٤ٖ ك٢ طوي٣ٔٚ إٔ ح

حُوَحءس »َُِٝح٣ش ك٢ ٓئحٍ ٓلظٞف ػ٠ِ حُظـَرش حُؼَر٤ش، ًٝخٕ ٠ٔٓ ًظخرٚ ح٧ٍٝ 

(، ٓٔخ 6891« )ٝحُظـَرش: كٍٞ حُظـ٣َذ ك٢ حُوطخد حَُٝحث٢ حُـي٣ي رخُٔـَد

٤٘٣َ ا٠ُ طيحهَ ك٢ حُٔلّٜٞ ر٤ٖ حَُٝح٣ش ٝحَُٔى ٝحُوطخد ٓخ ٣ِزغ إٔ ٣ِ٘حف 

« طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢»َى، ػ٘يٓخ ٟٝق إٔ ٟٓٞٞع ًظخرٚ ُٜخُق ػِْ حُٔ

٤ُْ حَُٝح٣ش، ٌُٖٝ حُوطخد، ٤ُْٝ حُوطخد ؿ٤َ حُط٣َوش حُظ٢ طويّ رٜخ حُٔخىس 

«حُلٌخث٤ش ك٢ حَُٝح٣ش
(119)

. َٝٛف ٣وط٤ٖ أٗٚ ٣ؼ٠٘ ر٤ٌل٤ش حٗظـخٍ ٌٓٞٗخص 

َى حُوطخد ٝػ٘خَٛٙ، ٓ٘طِوخ  ٖٓ حَُٔى٣خص حُز٣ٞ٤٘ش ًٔخ طظـٔي ك٢ ٗؼ٣َش حُٔ

)ٓٔخٙ ح٫طـخٙ حُز٣ٞط٤و٢(
 (118)

ح١ٌُ ٣ؼَٔ حُزخكؼٕٞ ػ٠ِ طط٣َٞٙ ٝرٍِٞطٚ رٌَ٘  

ىحثْ ٝٓٔظَٔ، ٝػزَ طظزؼٚ ُِؼي٣ي ٖٓ ٝؿٜخص حُ٘ظَ ىحهَ ح٫طـخٙ ٗلٔٚ، ٝكَٙ 

ط٣ٌٖٞ طٍٜٞ ٓظٌخَٓ ِٓحٝؿخ  ر٤ٖ ػَٔ حُز٣ٞط٤و٢ ٝٛٞ ٣زلغ ػٖ ح٤ٌُِخص »ػ٠ِ 

«خ ٖٓ ه٬ٍ طـَرش ٓليىسحُظـ٣َي٣ش، ٝحُ٘خهي ٝٛٞ ٣يهن ٤ًِخطٚ ٣ٝزٍِٞٛ
(111)

. 

ٝأٟٝق ٣وط٤ٖ أٗٚ ٝهق ػ٠ِ ػ٬ػش ٌٓٞٗخص ك٢ طل٤ِِٚ ُِوطخد حَُٝحث٢، 

حٌُٔٞٗخص ح٣ًَُِٔش حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ »٢ٛ حُِٖٓ ٝح٤ُٜـش ٝحَُإ٣ش حَُٔى٣ش، ٢ٛٝ 

ٖ: حَُح١ٝ ٝح١َُٝٔ ُٚ. أ١ أٗ٘خ ٝهل٘خ ػ٘ي  حُوطخد ٖٓ ه٬ٍ ١َك٤ٚ حُٔظوخ١ؼ٤

٘ل١ٞ أٝ حُز١ٞ٤٘، ٌٝٛح اؿَحء أٓخ٢ٓ ٣لَٟٚ ػ٤ِ٘خ كيٝى ٓخ ٣ؼَف رخُٔظَٜ حُ

«حُظل٤َِ حَُٔى١
(116)

ا٠ُ « حٗلظخف حُ٘ٚ حَُٝحث٢»، ػ٠ِ أٗٚ ٤ٓ٘ظوَ ك٢ ًظخرٚ 

حُٔظَٜ حُي٢ُ٫ أٝ حُٞظ٤ل٢، ُٝـؤ ا٠ُ حُظطز٤ن ط٤ٔ٤َح  ُظل٤ِِٚ، كيٍّ ك٢ ػ٤ِٔش 

٤ش ُـٔخٍ حُـ٤طخ٢ٗ ىٍحٓش ؿِث٤ش، ٝىٍّ ك٢ ػِٔ« ح٢٘٣ُِ رًَخص»أ٠ُٝ ٍٝح٣ش 

أٗض »٤ٓ٩َ كز٤ز٢، ٝ« حُٞهخثغ حُـ٣َزش»ػخ٤ٗش أٍرؼش هطخرخص ىٍحٓش ٤ًِش ٢ٛ 

ػٞىس حُطخثَ ا٠ُ »ُل٤يٍ ك٤يٍ، ٝ« حُِٖٓ حُٔٞكٖ»ُظ٤ٔ٤َ ٓزٍٞ، ٝ« ٌٓ٘ ح٤ُّٞ

ُل٤ِْ رًَخص، ٝحػظ٠٘ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ رؼ٬هش حَُح١ٝ رخ١َُٝٔ ُٚ « حُزلَ

 ك٢ حُوطخد.

َُٝحث٢، ػَف ك٤ٚ حُوطخد، ٟٝغ ٣وط٤ٖ ٓيه٬  ا٠ُ طل٤َِ حُوطخد ح

ٝػَٝ ُؼ٘خَٛ طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢، ٝحطزؼٜخ رظٍٜٞٙ ُظل٤َِ حُوطخد 

حَُٝحث٢ حُؼَر٢. ٝهي ٝؿي إٔ أ٠ُٝ ٓلخ٫ٝص طلي٣ي حُوطخد ًخٗض ٓغ ٛخ٣ٍْ 

ٝر٘ل٘ٔض، ٝططٍٞ ٓغ كَحٗٔٞح ٍحٓظ٤ٚ ٝى. ٓخ٤ٌٗ٘ٞ ٝؿخٕ ًخٍٕٝ ٝؽ. َِٓٞٗ 

 ٝٓخ٣ٌَ ٛٞ ٝؿ٤َْٛ.
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ُوٜش ٝحُوطخد، ٝطِْٔ طلي٣ي ٓلّٜٞ حُ٘ٔن ٝحُٞظ٤لش، ٤ِٓٝ رؼي ًُي ر٤ٖ ح

٤ُ٘ظوَ ا٠ُ اهخٓش طٍٜٞ ؿي٣ي ُظطٍٞ ح٧ٌٗخٍ طخ٣ٍو٤خ ، ًٝخٗض حٗط٬هظٚ ٖٓ 

ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ ٍَٓٝح  رخُز٤٣ٞ٤ٖ٘ ٝٗوخى ٗؼ٣َش حَُٔى ٝحُ٘وي حُِٔخ٢ٗ 

ٝحُؼ٬ٓخط٢، ٫ٝ ٤ٓٔخ طٞىٍٝٝف ٝؿ٤٘٤ض ٤ِِٔٔ٣ٝق ٣ٍْٞٓٝ ؿخٕ ُٞك٤ق ٝكخَُٝ 

ٞىؽ ُٝٓٞحٕ ٍٝر٤ٖ ٤ُٞٓٔخٕ ٫ٍٕٝٝ رخٍص، ٤ِٓٞٗٝض ٣ٍٕٔٞ ٤ً٘خٕ ُٝ

 ٝؿ٤َْٛ، ك٘خهٖ ح٥ٍحء حُٔظِٜش رخ٫ٓظؼٔخ٫ص حُؼ٬ػش ُِل٢ٌ، ٢ٛٝ:

 : حُٔيٍُٞ أٝ ح٠ُٕٔٔٞ حَُٔى١.Histoireحُوٜش 

 : حُيحٍ أٝ حُِٔلٞظ أٝ حُوطخد أٝ حُ٘ٚ حَُٔى١.Recitحُل٢ٌ 

«: حُلؼَ حَُٔى١ حُٔ٘ظؾNarrationحَُٔى 
(112)

. 

ٝأػِٖ ٣وط٤ٖ ك٢ رلؼٚ ُليٝى حَُٔى٣خص ٓٞهلٚ ٖٓ طو٤ٔٔخص حُل٢ٌ ا٠ُ 

 ػ٘خث٤ش ٝػ٬ػ٤ش ٝكن أْٓ ٝأٛيحف ٓؼ٤٘ش ك٢ ٗخك٤ظ٤ٖ ٛٔخ:

ح٠ُٝ٧: أػِٖ ك٤ٜخ حٗط٬ه٢ ٖٓ ط٤٤ِٔ طٞىٍٝٝف ٝؿ٤٘٤ض حُؼ٘خث٢ ُِل٢ٌ »

ا٠ُ هٜش ٝهطخد. ٝٝهٞك٢ ك٢ طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢ ػ٠ِ ٓخ أ٤ٔٓ٘خٙ رـ 

 «.حُ٘ل١ٞ حُٔٔظٟٞ»

حُٔٔظٟٞ »حُؼخ٤ٗش: أىهَ ك٤ٜخ ٓلٜٞٓخ  ٛٞ حُ٘ٚ، ٟٝٔ٘ٚ أؿي٢ٗ حٗظوَ ٖٓ 

ح١ٌُ ٫ ٣ٜظْ رٚ طٞىٍٝٝف ٝؿ٤٘٤ض، ٝإ « حُٔٔظٟٞ حُي٢ُ٫»ا٠ُ « حُ٘ل١ٞ

ك٠ٍٞٙ ًٔٔظٟٞ ُْ ٣ٜظْ رٚ حَُٔى٣ٕٞ « حُز٣ٞط٤وخ»أػطخٗخ طٞىٍٝٝف ك٢ 

٬ػ٤خ  ُِل٢ٌ ػ٠ِ ؿَحٍ حُز٣ٞ٤ٕ٘ٞ رؼي. ٝك٢ ٌٛٙ حُ٘خك٤شأؿي٢ٗ أٓخٍّ طو٤ٔٔخ  ػ

٤ِٓٞٗض ٝكخَُٝ ٤ُٝظٖ، ٌُٖ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ٓـخ٣َ، ٝإ ًخٗض ح٧ٛيحف ٝحكيس: 

«ح٫ٗظوخٍ ٖٓ حُز١ٞ٤٘ ا٠ُ حُٞظ٤ل٢
(119)

. 

ًٝخٕ ٌٛح ح٩ػ٬ٕ ٓز٬٤  ٬ُٗظوخٍ ٖٓ حُٔظَٜ حُ٘ل١ٞ ا٠ُ حُٔظَٜ حُي٢ُ٫، 

ٓظلخى ٖٓ ٝٓـخُٝس َُِٔى٣خص حُز٣ٞ٤٘ش ٝط٤ٓٞؼٜخ رٔخ ٓٔخٙ ح٤ُٓٞٔٞ َٓى٣خص، كخ

َٓ٘ٝع ر٤٤َ ٣ُٔخ ح١ٌُ ر٢ُ٘ ػ٠ِ ح٤١ٞ٤ٔ٤ُٔوخ أ٫ٝ ، ٝحُ٘ظ٣َش حُ٘وي٣ش ٓغ ؿٔخػش 

كَحٌٗلٍٞص ػخ٤ٗخ ، ر٤٘ٔخ ٣َ٣ي ٣وط٤ٖ َٓ٘ٝػٚ ح٥هَ حُٔ٘طِن ٓ٘ٚ، ٝٛٞ ٓخ ٣ٌَ٘ 

ٓلظٟٞ ٗـِٚ ك٢ ًظخرٚ. ٝػزَ ٣وط٤ٖ ػٖ َٓ٘ٝػٚ رؤٗٚ ٣زلغ ك٢ ػ٬هش ُٖٓ 

ٝاًح ً٘خ ك٢ ٤ٛؾ حُوطخد »ء حُ٘ٚ. حُوٜش رِٖٓ حُوطخد، ٝػ٬هش ًُي رز٘خ

ٗظليع ػٖ ٗٞػ٤ش حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُوطخرخص ٤ًٝل٤ش حٗظـخُٜخ: هطخد َٓٔٝى، 

ٓؼَٝٝ، ٓ٘وٍٞ. كبٗ٘خ ك٢ حُٔظؼخ٤ُخص ح٤ُٜ٘ش ٓ٘ظليع ػٖ ػ٬هش حُٜ٘ٞٙ 

ٌٌٝٛح ُٖ ٗظليع ػٖ هطخد َٓٔٝى «. ٗٚ حَُٝح٣ش»رؼ٠ٜخ رزؼٞ ٟٖٔ 
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.. ٝٗزلغ ك٢ ٤ًل٤ش حٗظـخٍ ٓؼ٬ ، ٌُٖٝ ػٖ ٓ٘خٙ ٝط٘خٙ ٤ٓٝظخ ـ ٗٚ

«حُٜ٘ٞٙ، ىحهَ ٗٚ حَُٝح٣ش، ٝأرؼخىٛخ ح٤ُٜ٘ش
(114)

. 

حٗط٬هخ  ٖٓ طؼ٣َق ػخّ، ٝطوي٣ْ ٗظ١َ، « حُِٖٓ ك٢ حُوطخد»ػخُؾ ٣وط٤ٖ 

ٝٗظَس حَُٝحث٤٤ٖ حُـيى ُِِٖٓ، ُٝٔخ٤ٗخص حُوطخد ٝحُِٖٓ، ٫ٞٛٝ  ا٠ُ ٓٞهق 

ُٔليىحص ح٧ٓخ٤ٓش ُـ٤٘٤ض، ٝح« هطخد حُل٢ٌ»ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ، ٝطٞهق ػ٘ي 

ُِِٖٓ ٓٔخ ػخُـظٚ ٠٘ٔ٣ حُؼ٤ي أ٠٣خ ، ٢ٛٝ ػ٬هخص حُظَط٤ذ ٝػ٬هخص حُٔيس أٝ 

حُي٣ٔٞٓش ٝػ٬هخص حُظٞحطَ. ٝػَٝ ٝؿٜخص ٗظَ ًؼ٤َس ُـخٕ ر٣ٕٞٞ ك٢ ًظخرٚ 

، ٝٗخهٖ اٌٗخ٤ُش «حُِٖٓ ٝحُل٢ٌ»، ٝرٍٞ ٣ٌٍٍٞ ك٢ ًظخرٚ «حُِٖٓ ٝحَُٝح٣ش»

خُٝس طل٤َِ ُٖٓ حُوطخد ٖٓ ه٬ٍ حُِٖٓ ك٢ حُؼَر٤ش، ٤ُـيى اػ٬ٗٚ ٓـ

ه٬ٍ حُؼ٬هش ر٤ٖ »ٖٓ « ُٖٓ حُ٘ٚ»حَُٔى٣خص حُز٣ٞ٤٘ش ُٝٔخ٤ٗخص حُ٘ٚ ا٠ُ 

ُٖٓ حٌُخطذ ُٖٝٓ حُوَحءس رٟٞؼٜخ ك٢ ا١خٍ طل٤َِ حُ٘ٚ، ٝرٟٞؼٚ ك٢ ا١خٍ 

«ر٤٘ش ٤ٓٞٓٞ ـ ُـ٣ٞش ٗخِٓش
(111)

. 

وخى ٓ٘طِوخ  ٖٓ ر٢َٓ٤ ُزٞى ٫ٞٛٝ  ا٠ُ ٗ« ٤ٛـش حُوطخد»ػْ ػخُؾ ٣وط٤ٖ 

ٗؼ٣َش حَُٔى، ٝٓئًيح  إٔ حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ ُِل٢ٌ حٓظٟٞ ٌٓ٘ أٝح٢ٓ حُٔظ٤٘٤خص، 

ٝطٞهق ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ػ٘ي ػ٬ػش أٗٞحع ٖٓ حُوطخد ك٢ ًظخد ؿ٤٘٤ض 

٢ٛ حُوطخد حَُٔٔٝى، ٝهطخد ح٧ِٓٞد ؿ٤َ حُٔزخَٗ « ك٢ٌ ح٧هٞحٍ»

 حُ٘ل٤ٔش ٢ٛ:ٝحُوطخد حُٔ٘وٍٞ، ٝٓخ ٣ظزؼٜخ ٖٓ طو٤٘خص طٌ٘ق ػٖ طوي٣ْ حُل٤خس 

 :ٌ  طل٤َِ أكٌخٍ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ ٣ظٌِق رٜخ حَُح١ٝ ٓزخَٗس.انسُكى ـ سشد

ٝٛٞ طِي ح٫ٓظٜ٘خىحص حُلَك٤ش ٨ُكٌخٍ ًٔخ ٢ٛ ِٓلٞظ انًىَىنىد انًُقىل: 

ٛ٘خ ا٫ ٓظـ٤َح  ٝط٣ٞ٘ؼخ  « حُُٔٞٗٞٞؽ حُيحه٢ِ»رٜخ ك٢ حُوطخد حُيحه٢ِ، ٤ُْٝ 

 أًؼَ حٓظو٤ُ٬ش ًٝحط٤ش.

ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ حَُح١ٝ طلض ٌَٗ حُوطخد حُٔزخَٗ شود: انًىَىنىد انًس

(691)ٙ« ٓو٤يح  ًخٕ أٝ كَح  
(111)

. 

٬٣ٝكع إٔ ٣وط٤ٖ ٤ٔ٣َ ا٠ُ طل٤َِ ؿ٤٘٤ض ح١ٌُ ٣ؤهٌ ػ٘ٚ أٗٔخ١ طوي٣ْ 

ح٬ٌُّ. ٝػٔش ط٤ٜ٘لخص أهَٟ ُِٔخىس حُلٌخث٤ش ٤ٛٝؾ َٓىٛخ ر٤ٔطش أٝ ًَٓزش. 

ػ٘خَٛ حُوطخد ٝأٌٗخٍ  ٝػ٘يٓخ حٗظوَ ا٠ُ طؼيى حُوطخد/ طؼيى ح٤ُٜؾ، ٍٛي

حُوطخد، ٝه٤ٜٛٞش ٤ٛـش حُوطخد، ٓٔؼ٘خ  ك٢ حُظل٬٤ٜص حٌُؼ٤َس حُظ٢ َٝٛ 
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ا٤ُٜخ ػِْ حَُٔى، ٢ٛٝ طل٬٤ٜص ٤ٌِٗش ه٤ِِش حُـيٟٝ، ٓٔخ ٣ًٌَٗخ رظل٣َؼخص حُؼِّٞ 

حُز٬ؿ٤ش حُٔظؤهَس ًٔخ ػ٘ي حٌُٔخ٢ً ٓؼ٬ ، ٝط٤َ٘ ه٬ٛش حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ػ٠ِ ٓز٤َ 

ص حُظ٢ طلي ٖٓ ١ٔٞف َٓ٘ٝع ٣وط٤ٖ حُ٘وي١ ٖٓ ك٤غ حُٔؼخٍ ا٠ُ حُٜؼٞرخ

ح٩ٓؼخٕ ك٢ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ُٝٔخ٤ٗخص حُوطخد ح١ٌُ ٣ليّ ٖٓ ط٤ٓٞغ حَُٔى٣خص حُز٣ٞ٤٘ش 

ا٠ُ ٓيحٍ ح٤ُٓٞٔٞ َٓى٣خص، اً ظَ حُظل٤َِ حُ٘ظ١َ ٝحُظطز٤و٢ ك٢ كيٝىٙ 

 حُز٣ٞ٤٘ش ح٤ٗ٬ٌُ٘ش.

٤ٓٞٞ َٓى٣ش. ُٝؼَ ٫ ٣ول٠ إٔ حُٞظ٤ل٤ش طيػ٤ْ ُِز٣ٞ٤٘ش، ٫ٝ طلون ؿخ٣خص ٓ

طؤَٓ ٗـِٚ كٍٞ حَُإ٣ش حَُٔى٣ش ك٢ حُوطخد حَُٝحث٢ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ٌٛٙ حُـخ٣خص. 

ٝهي ػخى ا٠ُ ٓلّٜٞ ٝؿٜش حُ٘ظَ ك٢ حُ٘وي ح٢ٌٌِٗٞٔٓٞٗ٧، ٫ٝ ٤ٓٔخ ُزٞى 

ك٢ حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ حُل٢َٔٗ ٝٓخ ط٬ٙ، « حُظزج٤َ»ٝك٣َيٓخٕ، رٞٛلٚ ٓ٘طِوخ  ُٔلّٜٞ 

 ٤ٓٔخ أٝٓز٢ٌٔ٘ ح١ٌُ هيّ ٝؿٜش حُ٘ظَ ػ٠ِ ٗلٞ ٍٗٔٞ، ٝك٢ حُ٘وي حُٔٞك٤خط٢، ٫ٝ

حطٜخ٫  ٝػ٤وخ  رظ٤ُٞق حُؼَٔ حُل٢٘ رٜلش ػخٓش. ُٝٔخ ًخٕ ٛيكٚ ٤ٛخؿش »طظَٜ 

ر٣ٞط٤وخ »َٓ٘ٝع ٗظ١َ َٓطز٢ رٌ٘ٔؿش حٌُٔٔ٘خص حُظ٤ُٞل٤ش، ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ٤ٔٔ٣ٚ 

٘خٕ ، ٓخ ىحٓض طظ٤ق ُِل«ٝؿٜش حُ٘ظَ»، كبٗٚ حٗطِن ٖٓ أؿَ ًُي ٖٓ «حُظ٤ُٞق

كَٛش طٞظ٤ق ٝؿٜخص حُ٘ظَ ٝط٣ٞ٘ؼٜخ ىحهَ حُؼَٔ ح١ٌُ ٣ظـٔي، ػ٠ِ ٓٔظٟٞ 

ٝهي ٍٖٛ حٝٓز٢ٌٔ٘ ٝؿٜش حُ٘ظَ رخُٔٞحهغ حُظ٢ ٣لظِٜخ «. ر٘خثٚ، ٖٓ ه٬ُٜخ

حُٔئُق، ٝحُظ٢ ٜٓ٘خ ٣٘ظؾ هطخرٚ حَُٔى١، ٝػخ٣ٖ ٌٛٙ حُٔٞحهغ ٖٓ ه٬ٍ أٍرؼش 

خ٢ٗ ـ حُِٓخ٢ٗ، ٓٔظ٣ٞخص ٢ٛ: حُٔٔظٟٞ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، ٝحُظؼز١َ٤، ٝحٌُٔ

 ٝح٤ٌُُٔٞٞؿ٢. 

، ٝػٟٜٞخ رٔلّٜٞ «ٝؿٜش حُ٘ظَ»ٝ« حَُإ٣ش»أٓخ ؿ٤٘٤ض كوي حٓظزؼي ٓلّٜٞ 

ح١ٌُ ٛٞ أًؼَ طـ٣َيح ، ٝأرؼي ا٣لخء ُِـخٗذ حُز١َٜ ح١ٌُ طظ٠ٔ٘ٚ « حُظزج٤َ»

 رخه٢ حُٜٔطِلخص، ٝهٔٔٚ ا٠ُ ػ٬ػش أهٔخّ ٢ٛ:

 حُظو٤ِي١. ح١ٌُ ٗـيٙ ك٢ حُل٢ٌ انتجئُش انصفش أو انالتجئُش: -1»

0-  :ٍ  ٓٞحء ًخٕ ػخرظخ  أٝ ٓظل٫ٞ  أٝ ٓظؼيىح .انتجئُش انذاخه

3-  :ٍ ح١ٌُ ٫ ٣ٌٖٔ ك٤ٚ حُظؼَف ػ٠ِ ىٝحهَ انتجئُش انخبسج

«حُ٘و٤ٜش
(119)

. 

إ حٗل٤خُ ٣وط٤ٖ ُـ٤٘٤ض ٣ظؼخٍٝ ٓغ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢، ٣ٝئػَ ِٓزخ  ك٢ 

ؿظٔخػ٢ حُظِٔي طٞحكَ حُٔؼَكش حٌُحط٤ش أٝ حُٟٔٞٞػ٤ش، أٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ ك٢ حُ٘وي ح٫

حُٔؼَك٢ ُِؼخُْ ػزَ طٌِٔٚ ؿٔخ٤ُخ . ٣ِٝىحى ح٫ُظزخّ أٝ حُظَىى ك٢ ٓٞهق ٣وط٤ٖ ٖٓ 
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ري٬٣  « حُظزج٤َ»٣ويّ »ؿ٤٘٤ض أٗٚ ٓـَ ٬ٓكظش ىحُش، كٜٞ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًٞٗٚ 

«ػٖ رخه٢ حُٜٔطِلخص حُٔٞظلش، كبٗٚ ٫ ٣ويّ ُ٘خ أ١ طؼ٣َق ُٚ
(119)

. 

٣ليى ػ٠ِ « حُظزج٤َ»حُ٘وي١ ُٜٔطِق ُوي ػَٝ ٣وط٤ٖ حُظطٍٞ حُظخ٣ٍو٢ ٝ

ٟٞء ًُي حٓظؼٔخُٚ ٌُٜح حُٔلّٜٞ، ٝٛٞ حٓظؼٔخٍ ٓظؼٔق ؿخٍم ك٢ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ُٝٝغ 

رٔؼ٠٘ »ط٤َٓٔخطٜخ، حهظيحء رـ٤٘٤ض رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧. حٓظؼَٔ ٣وط٤ٖ حُٔلّٜٞ 

ًَحٝ ٝٓزجَ ك٢ إٓ، أ١ « حُٜٞص حَُٔى١»ٖٓ ه٬ٍ حٗظـخٍ « كَٜ حُٔـخٍ»

طٌٕٞ آخ ىحه٤ِش أٝ هخٍؿ٤ش، ٝٗلْ ح٢ُ٘ء « حُٔزجَ»ٌُحص ًٌحص ُِظزج٤َ ٌٛٙ ح

ٟٓٞٞع حُظزج٤َ، ٓٞحء ًخٕ ٗو٤ٜش أٝ كيػخ  أٝ ٌٓخٗخ . ٖٝٓ ه٬ٍ « حُٔزؤٍ»٣ٌٕٞ 

حُٔ٘ظٍٞ »ٗٞػ٤ش حُؼ٬هش حُظ٢ ٣و٤ٜٔخ حُٔزجَ ٓغ حُٔزؤٍ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظليع ػٖ 

ح١ٌُ « ٍػٔن حُٔ٘ظٞ»، ٌٓخٕ حُظزج٤َ ح١ٌُ ٗل٤ِٚ ا٠ُ ٗٞػ٤ش حٌَُ٘، ٝ«حَُٔى١

«، ٌٌٝٛح«حُٜٞص»ٗل٤ِٚ ا٠ُ ٗٞػ٤ش 
(118)

. 

ٝأٍٝى ط٤ٜ٘لخص ٝط٤َٓٔخص ًؼ٤َس ٓؼَ حَُإ٣ش حُزَح٤ٗش حُوخٍؿ٤ش )ٝطوخرَ 

ػ٘ي ؿ٤٘٤ض حُظزج٤َ حُٜلَ(، ٝحَُإ٣ش حُزَح٤ٗش حُيحه٤ِش )ٝطوخرَ ػ٘ي ؿ٤٘٤ض حُظزج٤َ 

وخر٬ٕ ػ٘ي حُوخٍؿ٢(، ٝحَُإ٣ش حُـٞح٤ٗش حُيحه٤ِش ٝحَُإ٣ش حُـٞح٤ٗش حٌُحط٤ش )ٝٛٔخ ط

 ؿ٤٘٤ض حُظزج٤َ حُيحه٢ِ(.

ٚ: ا٠ُ أ١  ٝحهظظْ ٣وط٤ٖ ًظخرغ رخُٞػي. اٗٚ رٜيى ٓؼخ٣٘ش ٣لظخؽ ا٤ُٜخ َٓ٘ٝػ

كيّ ٣ظطخرن ٌٛح حُوطخد ًٔٔظٟٞ ٗل١ٞ ٓغ حُ٘ٚ ًٔٔظٟٞ ى٢ُ٫ ك٢ ػ٬هظٚ 

« حُز١ٞ٤٘»رخُز٤٘ش ح٤ُٜ٘ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ أٗظؾ ك٤ٜخ، أ١ أٗ٘خ ٗلخٍٝ ح٫ٗظوخٍ ٖٓ 

«أٝ حُي٢ُ٫، ٖٓ حَُٔى٣خص ا٠ُ ح٤ُٓٞٔٞ َٓى٣خص« ٞظ٤ل٢حُ»ا٠ُ 
(191)

ٝٛٞ ٓخ  

 (.6898« )حٗلظخف حُ٘ٚ حَُٝحث٢: حُ٘ٚ ٝح٤ُٔخم»٤ٓلؼِٚ ك٢ ًظخرٚ حُؼخ٢ٗ 

ٓؼ٠ ٣وط٤ٖ ك٢ ٌٛح حٌُظخد ا٠ُ ط٤ٓٞغ حَُٔى٣خص حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٢ ٝؿيٛخ ك٢ 

ش ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حُ٘ٚ ح٧ىر٢، ًٔخ رٍِٞٛخ ر٣َُ٤٤ٔخ، رؼٞ طٔخإ٫ص ٓطَٝك

رٜيى حُ٘ٚ ك٢ ػ٬هظٚ رخُوخٍة ٝح٤ُٔخم حُؼوخك٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ظَٜ »

«ك٤ٚ
(196)

. 

ٝكخٍٝ اهخٓش ٌٛح حُظٍٜٞ ح١ٌُ ٣ظ٤ق ح٫ٗظوخٍ ٖٓ حُوطخد ا٠ُ حُ٘ٚ، ٖٓ 

 -2حُز٘خء ح٢ُٜ٘.  -6حُز١ٞ٤٘ ا٠ُ حُٞظ٤ل٢، ٖٓ ه٬ٍ ٌٓٞٗخص ٓليىس ٢ٛ: 

٢ ٓيهِٚ ا٠ُ ٓويٓخص ًظخرٚ حُز٤٘خص ح٤ُٓٞٔٞ ٤ٜٗش. ٝهي ػخى ك -9حُظلخػَ ح٢ُٜ٘. 
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ُِيهٍٞ ك٢ ػ٬هش حُوطخد رخُ٘ٚ، ٝطٞهق ٤ِٓخ  « طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢»ح٧ٍٝ 

حُلَم »( ح١ٌُ ٣ز٤ٖ ك٤ٚ 6899« )حُ٘ٚ ٝح٤ُٔخم»ػ٘ي كخٕ ى٣ي ك٢ ًظخرٚ 

حُٔٞؿٞى ر٤ٖ حُوطخد ٝحُ٘ٚ، ٖٓ ه٬ٍ حُٜخؿْ ٗلٔٚ، ٝٛٞ اهخٓش ٗلٞ ػخّ 

ؼخى حُز٣ٞ٤٘ش ٝح٤ُٔخه٤ش ٝحُؼوخك٤ش، أ١ ٖٓ ه٬ٍ ُِ٘ٚ ٣ؤهٌ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ ًَ ح٧ر

ٗظ٣َش ًَٓزش طٔظل٤ي ٖٓ »، ٌٝٛح ٣ظطِذ، رَأ٣ٚ، «حُـٞحٗذ حُي٤ُ٫ش ٝحُظيح٤ُٝش

ح٤ُٓٞٔٞ ـ ُٔخ٤ٗخص ٝح٤ٌُٔٞ ُٔخ٤ٗخص ٝؿ٤َٛٔخ.. ُظظخف آٌخ٤ٗش ٓؼخ٣٘ش حُ٘ٚ ٖٓ 

ص ه٬ٍ هٜخثٚ ح٤ُٔخم حُٔؼَك٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٨ٌُٗخٍ ٝحُي٫٫

«ٝحُٞظخثق
(192)

. ؿ٤َ أٗٚ ٓخ ٣ِزغ إٔ ٣ظَٜ حٍط٤خكٚ ُِ٘وخى حُز٣ٞ٤ٕ٘ٞ ٝٗوخى ٗؼ٣َش 

حَُٔى أٓؼخٍ ؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ ٤٘٤َٓٝ آ٣ٍل٢ ٍٝٝر٤َ ٫كٕٞ ٝكَحٗٔٞحٍ ٓخى١ٍ 

ٝرٍٞ ٣ٌٍٍٞ أػ٘خء كي٣ؼٚ ػٖ حُ٘ٚ ٝٗظ٣َظٚ. ػْ ٣ظلَى ٣وط٤ٖ رَٔػش ١خثَ 

ح١ٌُ ٣ـي ػ٘يٙ حُطٔٞف « ِض٤ُ٘٘ل»ر٤ٖ حُٔ٘خٛؾ ٝحُ٘ظ٣َخص، ٤ُزي١ اػـخرٚ رـ

ػٖ ٍَٟٝس ط٤ٓٞغ حَُٔى٣خص ٝٓـخُٝٙ حُظ٤َٛ٘خص »ٗلٔٚ، ٫ٝ ٤ٓٔخ اػ٬ٗٚ 

حَُٔى٣ش: حَُح١ٝ ـ حُؼخَٓ ـ ح١َُٝٔ ُٚ، حُظ٢ ٝهلض ػ٘يٛخ حَُٔى٣خص، ٣ٝوظَف 

ٍَٟٝس اىهخٍ ط٤َٛ٘خص أهَٟ طظَٜ رخٌُخطذ حُِّٔٔٞ ٝحُوخٍة حُِّٔٔٞ. ٝػٖ 

ٗٚ ٣ظ٤ق اىٓخؽ ػ٘خَٛ أٓخ٤ٓش ظِض ِٜٓٔش ٓؼَ ٣َ١ن حًُ٘ٔٞؽ ح١ٌُ ٣ويّ ٣َٟ أ

«أ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حَُٝح٣ش ٤ٓٝخهٜخ ح٤ُٓٞٔٞ ـ ػوخك٢، ٝطِو٤ٜخ ٖٓ ُيٕ حُوخٍة
(199)

. 

ر٤٘ش ى٤ُ٫ش ط٘ظـٜخ ًحص كَى٣ش أٝ »ٟٝٝغ طؼ٣َلخ  أٝ طٍٜٞح  ُِ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ 

«. ؿٔخػ٤ش، ٟٖٔ ر٤٘ش ٤ٜٗش ٓ٘ظـش، ٝك٢ ا١خٍ ر٤٘خص ػوخك٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٓليىس

ن ٌٛٙ حٌُٔٞٗخص ػ٠ِ حَُٝح٣خص حُظ٢ ػخُـٜخ ك٢ حٌُظخد ح٧ٍٝ، ًٝخٗض ٝهي ١ز

حُ٘ظخثؾ ٓظٌِلش ٝٓظؼٔلش ؿخُزخ  طلض ١ٝؤس ح٩ٜٗخى ح٢ٌُِ٘ ٝحُظل٣َؼخص حُِحثيس، كل٢ 

حُلي٣غ ػٖ حُز٘خء ح٢ُٜ٘ ٛخٍ ٝؿخٍ ك٢ ر٘خء حُ٘ٚ ػ٠ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞ حُيحه٢ِ 

ٍ:ٝحُوخٍؿ٢ رظل٣َؼخص أػوِض حُظل٤َِ ٝحُ٘وي، ًٔخ ك٢ ٛ  ٌٙ حُ٘ظ٤ـش ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخ

 هز٢ِ ٝهخٍؿ٢.صيٍ انقصخ:  -1»

 صيٍ انخطبة: -0

 آ٢ٗ ٝىحه٢ِ.صيٍ انُص )انكتبثخ(:  -      

«رؼي١ ٝهخٍؿ٢صيٍ انُص )انقشاءح(:  -      
(194)

. 
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ٝهي ٟخػلض ٖٓ ١ٝؤس اٜٗخًٜخ ح٢ٌُِ٘ ًؼَس حُظ٤َٓٔخص ٝح٧ٌٗخٍ ٓٔخ ٣ـؼَ 

ُظ٤ًَذ ح١ٌُ ٟٝؼٚ ك٢ هظخّ حُلَٜ ٢٘٣ حٌُظخرش حُ٘وي٣ش ُـ٣ِش. ُٝؼَ طؤَٓ ح

 رٌُي، اً طؼٌٍ طِو٤ٚ حٓظ٘ظخؿخطٚ، ٝؿخرض ػ٘ٚ حُظل٣َؼخص ح٤ٌُِ٘ش.

ط٤ٜٔيح  ٣ٟٞق حٓظؼٔخُٚ « حُظلخػَ ح٢ُٜ٘»ٝكٟٞ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ًظخرٚ 

أٝ حُٔظؼخ٤ُخص ح٤ُٜ٘ش  Intertxualite« حُظ٘خٙ»ٌُٜح حُٜٔطِق َٓحىكخ  ُٔلّٜٞ 

Transtextualite ؼِٜٔخ ؿ٤٘٤ض رخ٧هٚ، ٓٔخ ٣ئًي ُٝؼٚ رخُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘، ًٔخ حٓظ

حُظلخػَ »ٝحكي ٖٓ أٗٞحع « حُظ٘خٙ»، ٧ٕ «حُظلخػَ ح٢ُٜ٘»ٝهي ك٠َ ٜٓطِق 

ك٤ل٤ي ى٫٫ص ٫ ٣َ٣يٛخ، أٝ ٫ « حُٔظؼخ٤ُخص ح٤ُٜ٘ش»، أٓخ ٜٓطِق «ح٢ُٜ٘

 «.حُظلخػَ ح٢ُٜ٘»٣ظ٠ٜٔ٘خ ٜٓطِلٚ 

ي كي٣ؼٚ ػٖ حُ٘ٚ ىٕٝ إٔ ٣َ٘كٚ ػ٘« أ٣ي٣ُٞٞؿ٤ْ»ػَٝ ٜٓطِق 

ٝحُظ٘خٙ، ٝطخرغ ططٍٞحص ٜٓطِق حُظ٘خٙ رخهظِحٍ ٝحٟق، ٝحػظ٠٘ رٜٔطِق 

 -9حُٔ٘خٙ،  -2حُظ٘خٙ،  -6ؿ٤٘٤ض ٝطل٣َؼٚ ُِٔظؼخ٤ُخص ح٤ُٜ٘ش، ٢ٛٝ: 

ٓؼٔخ٣ٍش حُ٘ٚ، ىه٫ٞ  ك٢ طٍٜٞٙ ُٜٔطِلٚ  -1حُ٘ٚ ح٬ُكن،  -4ح٤ُٔظخٗٚ، 

٤ش حُٔيٍٝٓش، ريح حُظٌِق ُٝيٟ حُظطز٤ن ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث«. حُظلخػَ ح٢ُٜ٘»

أ٠٣خ ، رٔزذ ح٣٩ـخٍ ك٢ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٝطل٣َؼخطٜخ، ٣ٝظؤًي ٌٛح ك٢ ح٫ٓظو٬ٛخص 

 حُٞحٍىس ك٢ حُظ٤ًَذ روٜٞٙ ٓوُٞش حٗلظخف حُ٘ٚ حَُٝحث٢: 

إ حُز٤٘خص ح٤ُٜ٘ش حُٔظلخػَ ٓؼٜخ ٓٔظٞػزش ٝٓلُٞش ٝٓؼخٍٟش، ٖٝٓ ه٬ٍ  -6»

 ٘ٚ.ًُي طٜزق ر٤٘خص ُٜخ ٝؿٞىٛخ حُيحه٢ِ ك٢ حُ

ك٢ ر٘خء حُ٘ٚ ٝطز٤٘٘ٚ « أ٤ِٛش»رٌُي طْٜٔ ا٠ُ ؿخٗذ حُز٤٘خص حُظ٢ حػظزَٗخٛخ  -2

 )٫كع ٌٛح ح٫ٗظوخم حُٔظٌِق أ٠٣خ (.

إ حٗلظخف حُ٘ٚ ػ٠ِ ٛؼ٤ي حُز٘خء ٣ٞح٣ُٚ حٗلظخف آهَ ػ٠ِ ر٤٘خص ٤ٜٗش  -9

«أٛزلض ؿِءح  ٓ٘ٚ، ٝرٌُي كٜٞ ٣ظلخػَ ٓؼٜخ ٣ٝلخٍٝٛخ
(191)

. 

٤َ ُِز٤٘خص ح٤ُٓٞٔٞ ـ ٤ٜٗش، ٝحٗطِن، ػ٠ِ ٝهٜٚ حُلَٜ حُؼخُغ ٝح٧ه

ٓؤُٞف ػخىطٚ، ٖٓ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ، ٤َُٜ ا٠ُ حُ٘ٚ ك٢ ػ٬هظٚ رخُز٤٘ش 

حُٟٞغ »ح٤ُٓٞٔٞ ٤ٜٗش، ٓٔظِٜٔخ  طٍٜٞ ر٤٤َ ٣ُٔخ ىٕٝ ٓـخٍحطٚ ك٤ٔخ ٓٔخٙ 

 ، ٝهي طؤُق طٍٜٞ ٣وط٤ٖ ٖٓ حٌُٔٞٗخص حُظخ٤ُش:«ح٤ُٓٞٔٞ ُٔخ٢ٗ

٤ُٜ٘ش حٌُزَٟ ٝحُز٤٘ش ح٤ُٓٞٔٞ ٤ٜٗش حُظ٢ أٗظؾ ك٢ حَُر٢ ر٤ٖ حُ٘ٚ ٝحُز٤٘ش ح -6

 ا١خٍٛخ ٤ُ٘ٓخ  ُٔؼخ٣٘ش اٗظخؿ٤ظٚ أٝ ػيٜٓخ.

حَُر٢ ر٤ٖ حُ٘ٚ ٝحُٔـظٔغ ًٔخ ٣ظـ٠ِ ًُي ك٢ طلخػَ حُ٘ٚ ٓغ حُز٤٘ش ح٤ُٜ٘ش  -2

حٌُزَٟ ٝح٤ُٓٞٔٞ ٤ٜٗش ٖٓ ه٬ٍ حُ٘ٚ ًحطٚ، ػ٠ِ حػظزخٍ ًٕٞ حُؼ٬هش ر٤ٖ 

ٍ: ػ٬هخص ٛيّ أٝ ر٘خء، ػ٬هخص َٛحع ٌٛٙ حُز٤٘خص ٢ٛ ػ٬هخص طلخػَ ٝ ؿي
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 أٝ طؼخ٣ٖ.

إ حُ٘ٚ ٝحُز٤٘ش حٌُزَٟ ٝحُٜـَٟ ٝحُز٤٘خص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٤ُٔٞح ٓظلو٤ٖ  -9

)ٌٌٛح!( ػ٠ِ ًحطْٜ، كخُظلخػَ حُٔٔـَ ر٤ْٜ٘ ؿ٤ٔؼخ  ًٔخ ٣ظـ٠ِ ٖٓ ه٬ٍ حُ٘ٚ، 

ٗـيٙ أ٠٣خ  ك٢ ػ٬هخطْٜ أ٠٣خ  ٓغ ر٤٘خص أهَٟ هخٍؿ٤ش )أؿ٘ز٤ش(، ٝػ٠ِ 

٣ٞخص ؿ٤ٔؼخ . ٣ٝوظِق ىٍٝ ٌٛح حُظلخػَ ٓغ ٌٛٙ حُز٤٘خص حُوخٍؿ٤ش حُٔٔظ

 رخهظ٬ف َٓحكَ ططٍٞ حُٔـظٔغ ٝر٤٘خطٚ ح٤ُٓٞٔٞ ٤ٜٗش ك٢ طل٫ٞطٜخ.

ًَ ٌٛٙ حُظلخػ٬ص ػ٬هخص ر٤ٖ حُز٤٘خص ك٢ ٓوظِق طـ٤ِخطٜخ ٫ طظْ ا٫ ٖٓ  -4

ٌٛٙ ه٬ٍ طلخػَ حٌُحص ٖٓ ه٬ٍ كؼَ ِٓىٝؽ: حٌُظخرش ٝحُوَحءس. ٓٞحء ًخٗض 

«حٌُحص ًحص حٌُخطذ أٝ ًحص حُوخٍة
(191)

. 

أٍحى ٣وط٤ٖ ٜٗخ  ٓ٘لظلخ  طٌٕٞ ٓؼٚ حُوَحءس ٓظلظلش ػ٠ِ حُٔئحٍ ٝحُزلغ، 

ٝهخىٍس ػ٠ِ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ح٩ٗـخُحص حُٜخٓش ك٢ ٓـخ٫ص ػِّٞ ح٧ىد ٝحُؼِّٞ 

حُِٔخ٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش رٔخ ٣ْٜٔ ك٢ اؿ٘خء ُِٞػ٢ رخٌُحص ُِٜٝ٘ٞٙ حُظ٢ ط٘ظؾ، أ١ 

حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ رٚ ٗلَِ ٝحُ٘ٚ ح١ٌُ ٗوَأ. ُٝوي حٓظطخع إٔ ٣ٜظي١ ا٠ُ  اؿ٘خء

َٓ٘ٝػٚ حُ٘وي١، ٝإٔ ٣ليى ًؼ٤َح  ٖٓ ػ٘خَٛ ط٤ًَزٚ ك٢ حٓظٜيحكٚ َٝٓؿؼ٤ظٚ 

١ٝز٤ؼظٚ ٝاؿَحث٤ظٚ، ٌُٖٝ ػٔش ٬ٓكظخص طلظخؽ ا٠ُ اػخىس ٛٞؽ ح٧ٓجِش، ٝاػخىس 

ًزَ، ٝحُٜٔطِق حُوِن هٞٝ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش كٍٞ حُِـش حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ ػ٘خ٣ش أ

ر٤ٖ َٓؿؼ٤ظٚ حُـَر٤ش ٝطؼ٣َزٚ، ٝحُظو٤َِ ٖٓ كيس حُظؤػ٤َ حُ٘خؿْ ػٖ ط٤ُٞق ٓ٘خٛؾ 

 ٓظؼيىس، ٝطلي٣ي حُٔٞهق ٖٓ ٌٛٙ حُوط٤ؼش حُٔؼَك٤ش ٓغ حٍُٔٞٝع حُ٘وي١ حُؼَر٢.

 ػ نحو عمـ السرد:8
ك٢ أٝحهَ حُؼٔخ٤ٗ٘خص، ٛخٍص حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش ا٠ُ ٍٓٞم، ٝحطٔؼض حٌُظخرش 

ي٣ش حُ٘ظ٣َش، ٝظَٜص ٓئُلخص طظ٘خٍٝ ؿٞحٗذ ٖٓ حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُ٘و

ٝحَُٔى١ حُـي٣ي، كَٝػخ  ُ٘ـَس ًز٤َس ٗخ٤ٓش ٢ٛ ػِْ حَُٔى، رخ٩ٟخكش ا٠ُ أٗـخٍ 

أهَٟ طُٔو٠ ٖٓ ٤ٓخٙ حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٓؼَ ػِْ حُ٘لْ ٝػِْ ح٫ؿظٔخع، ُظظؤْٓ ك٢ 

ـي٣ي. ٝٗظخرغ حُـٜٞى حُ٘ظ٣َش حُظٔؼ٤٘٤خص حطـخٛخص ُِ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُ

 أ٠٣خ .

« ٝظ٤لش حُٞٛق ك٢ حَُٝح٣ش»ًخٕ ًظخد ػزي حُِط٤ق ٓللٞظ )حُٔـَد( 

( ٖٓ أٝحثَ حٌُظذ حُظ٢ طظ٘خٍٝ ؿخٗزخ  ٓليىح  ٖٓ ؿٞحٗذ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش 6898)

ٝكن ٜٗخؿ٤خص حُ٘وي حُـي٣ي. ٝطٌٖٔ أ٤ٔٛش ٌٛح حُـٜي ك٢ اٟخءس ػَٜ٘ حُٞٛق 

س، ٓٔظ٘يس ا٠ُ هيٍ ٓؼَك٢ رخطـخٛخص ٗوي حَُٝح٣ش ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص ٜٗخؿ٤ش ؿي٣ي

حُٔظؤػَس رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ًخُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٝحُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢، ٌُُٝي ٫ طَطٜٖ 
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حٌُظخرش حُ٘وي٣ش ػ٘يٙ ا٠ُ َٓؿؼ٤خص حُ٘وي حُـي٣ي ٤ًِخ ، رَ طٔظل٤ي ٜٓ٘خ ُ٪كخ١ش 

ظٔي ٓللٞظ ك٢ رٌٔخٗش حُٞٛق ك٢ ٓـَٔ ر٘خء حَُٝح٣ش ٝطؤى٣ظٜخ ُٞظخثلٜخ. ٝهي حػ

ٓيهِٚ ػ٠ِ ٓزيأ حٌُ٘ٔؿش حٌُظخر٤ش، ٝٛٞ ٓزيأ طو٤ِي١ ٓظَٜ رٔزيأ حُٔلخًخس، حٗظؼٖ 

ك٢ ك٠ٖ حُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢، ٤ٓ٫ٝٔخ حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ حُٔخ٢ًٍٔ، كؤػخى هٍٞ 

رخهظ٤ٖ رؤٕ حَُٝح٣ش ؿْ٘ أىر٢ ؿ٤َ ٌٓظَٔ، ٧ٜٗخ طظطٍٞ رل٠َ حُظل٫ٞص حُظ٢ 

٢ ًُي حٌُ٘ٔؿش ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝحُـ٣ِ٣َش ٝح٫ٓظ٤ظ٤ٌش، طْٔ حٌُ٘ٔؿش حٌُظخر٤ش، رٔخ ك

ٌٝٛح حُظؼ٤َِ ُـ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ. ٖٝٓ ٌٛح حُٔيهَ، ٣ٌظٔذ حُٞٛق أ٤ٔٛظٚ 

رخػظزخٍٙ ٣يهَ رخٓظ٤خُ ك٢ ط٣ٌٖٞ حٌُ٘ٔؿش ح٫ٓظ٤ظ٤ٌش، ك٬٠  ػٖ هيٍطٚ حُوخٍهش »

خى حُظ٢ ػ٠ِ حُٔٔخٛٔش ك٢ هِن رخه٢ حٌُ٘ٔؿخص ٝآؼخكٜخ ك٢ طلو٤ن حُـخ٣خص ٝح٧رؼ

(، ؿ٤َ إٔ ٓللٞظ َٓػخٕ ٓخ حٓظؼَٔ حَُٔؿؼ٤ش حُز٣ٞ٤٘ش ٝٗوخى 1)ٙ« طظـ٤خٛخ

ٗؼ٣َش حَُٔى ػ٠ِ ٗلٞ ٠َٓٔ ؿخُزخ ، ٗؼَكٚ ٖٓ حُٔظٖ ٗلٔٚ، ًخٓظؼٔخٍ 

ٝٓٞحٛخ، ًٔخ ك٢ طؼ٣َلٚ « حُظِحٖٓ»ٝ« حَُٔى»ٝ« ٍٓٞكُٞٞؿ٤ش»ٝ« حُوطخد»

 ُِٞٛق أٝ ٓ٘خه٘ظٚ ٍُٔٞكُٞٞؿ٤ش حُٞٛق:

رٌٞٗٚ ًُي حُوطخد ح١ٌُ ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ؿـَحك٢  حُٞٛق ٣ؼَف ػخىس»

أٝ ٌٓخ٢ٗ أٝ ٤ٗج٢ أٝ ٓظ١َٜ ك٢ٓٞٗٞ٣ِ٤.. حُن، ٓٞحء ًخٕ ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ حُيحهَ 

أٝ حُوخٍؽ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣لَٜ حُٞٛق ك٢ ٌَٗ ى٤َُ ًَٓذ، ك٢ ٌَٗ ًِٔش أٝ 

«ؿِٔش أٝ ٓظظخ٤ُش ٖٓ حُـَٔ
(199)

. 

طوخٍرٚ ًخ٫ٓظؼخٍس كَم ٓللٞظ ريحءس ر٤ٖ حُٞٛق ٝح٧ٗٔخ١ حٌُظخر٤ش حُظ٢ 

ٝحٍُٜٞس، ٝحػظٔي ك٢ طؼ٣َلٜٔخ ػ٠ِ ٫ٍٕٝ رخٍص ٝرخ٬ٍٗ، ٝىٍّ ٝظ٤لش 

حُٞٛق ك٢ حَُٝح٣ش، رخػظزخٍٙ طؼز٤َح  ُـ٣ٞخ  ٣ظؼخُن ٓغ حَُٔى ٖٓ ه٬ٍ اٗخٍحطٚ 

ٝأكؼخُٚ رٔخ ٣ئى١ ا٠ُ طؼخُن هخثْ ر٤ٖ حُٞٛق حُٔؼط٠ ٝحُ٘ؼٍٞ حُزخ٢٘١ حُٔٞؿٚ 

ٌٔ٘ش ر٤ٖ كًَش حُٞٛق ٝكًَش حُ٘لْ، ٟٝٝغ ُٚ، ٝٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُؼ٬هخص حُٔ

هطخ١ش ٌُُي ٩رَحُ حُظؼخُوخص ر٤ٖ حُٔللِ ح٢٘ٔ٠ُ، ٝحُ٘ٚ حٌُخثٖ حَُحِٓ، 

 ٝحُ٘ٚ حٌُٖٔٔ حَُُٔٓٞ ا٤ُٚ.

ٝحٗظوَ ٓللٞظ ا٠ُ ه٤٠ش أًؼَ ػٔوخ  ططَكٜخ ػ٤ِٔش حُظٌَ٘، ٢ٛ 

ٍٓٞكُٞٞؿ٤ش حُٞٛق، ٝرل٠ِٜخ ٠٣طِغ حُٞٛق رٞظ٤لش هط٤َس ك٢ هِن حُي٫ُش 

ح٤ٌُِش ُِ٘ٚ ح٩ريحػ٢، ُٜٝخ ػ٬ػش ؿٞحٗذ اٌٗخ٤ُش ٢ٛ ٌَٓ٘ ح٫ٗظوخء، ٌَٝٓ٘ 

ح٧ٝٛخف، ٌَٝٓ٘ حُظٞحٍى حُظي٣ٍـ٢. ٝهخّ رظل٤َِ ططز٤و٢ ػ٠ِ ٜٗٞٙ ٓظؼيىس 

 ٤َُر٢ ى٫ُش حُٞٛق رخُ٘ٚ ًٌَ، ػزَ حَُٔحكَ حُظخ٤ُش:

طلي٣ي حُؼ٤ٖ حُٞحٛلش، َٛ ٢ٛ ػ٤ٖ حُٔخٍى أّ ػ٤ٖ حُ٘و٤ٜش أّ ٢ٛ  -6

 ٔخػ٤ش؟ػ٤ٖ ؿ
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 ى٫ُش حُ٘ٚ حُٞٛل٢ حُٔؼُِٝش. -2

ى٫ُظٚ ك٢ ٤ٓخم حَُٝح٣ش رٜلش ػخٓش. ٝىٍّ رؼي ًُي رخُظل٤َٜ ػ٬هش  -9

 :ٍ ًَ ػَٔ »حُٞٛق رخَُٔى حَُٝحث٢، ٓلظ٣ٌخ  ًِٔش ٓلظخك٤ش ُـخٕ ٣ٌٍخٍىٝ، طوٞ

، ٤ِٓٝ ر٤ٖ حُٞظ٤لش حَُٔى٣ش ٝحُٞظ٤لش «طو٢ِ٤٤ ٛٞ ٌٓخٕ حكظَحد ٓظٞحَٛ

٠ُ ٝؿٞى َٓى ٝٛل٢ ك٤ٖ ط٘يؿْ حُٞظ٤لظخٕ، ٝا٠ُ ٝٛق حُٞٛل٤ش، ٤َ٘ٓح  ا

ٓٞؿٚ ٖٓ هزَ حَُٔى، ٝٛٞ أًؼَ طؼو٤يح ، ٣ٝوِن حكظَحرخ  ٓظلخٝص حُيٍؿش ر٤ٖ حَُٔى 

 ٝحُٞٛق، ُٝٚ ػ٬ػش ٓٔظ٣ٞخص:

٣ٝوٜي رٚ حُٞٛق ح١ٌُ ٣ؼط٠ ٖٓ ه٬ٍ ؿِٔش انىصف انجسُظ:  -1

 ُٞٛل٤ش حُٜـَٟ.ٝٛل٤ش ٤ٜٓٔ٘ش ه٤َٜس، ٫ طلظ١ٞ ا٫ ػ٠ِ رؼٞ حُظَح٤ًذ ح

٣ٝوٜي رٚ حُٞٛق ح١ٌُ ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ ح٢ُ٘ء انىصف انًشكت:  -0

حُٔٞٛٞف )حُؼ٘ٞحٕ( ح١ٌُ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ حَُٔى حَُٝحث٢، ٣َٗطش ًٕٞ ٌٛح حُٞٛق 

ٓؼويح ، آخ رل٠َ ح٫ٗظوخٍ ٖٓ حُٔٞٛٞف ا٠ُ أؿِحثٚ ٌٝٓٞٗخطٚ، أٝ رخ٫ٗظوخٍ ا٠ُ 

 حُٔل٢٤ ح٠ُخّ ٌُٜح حُٔٞٛٞف أٝ ح٠ُّٔٔٞ ٟٔ٘ٚ.

3-  :ٌ ٣ٝوٜي رٚ حُٞٛق ح١ٌُ ٣َحًذ ح٤ٗ٧خء ٝحُٔ٘خٛي انىصف االَتشبس

ٝحُِٞكخص، رٌَ٘ ٣ٔٔق ُٚ اػ٬ٕ ٗلٔٚ ٓلٍٞح  ٤ٜٓٔ٘خ ، ٣و٠غ ٤ُ٘ٔجظٚ ٓلٍٞ 

 حَُٔى.

٠٣ٝغ ٓللٞظ ط٤َٓٔش ُظؼخُوخص حَُٔى ٝحُٞٛق طٔظٞػذ هخر٤ِخص ػ٬هش 

وزٞءس ك٤ٖ ٣ٜزق حَُٔى ٝكيٙ ٠ٓطِؼخ  رٜٔٔش َٓى أكيحع ٓ»حُٞٛق رخُليع، 

«ٝٓظَٔرش ػزَ َٓحى٣ذ حُـَٔ حُٞٛل٤ش
(199)

. ٝأُلوٜخ رظ٤َٓٔخص ٓظؼيىس ُؼ٬هش 

حُٞٛق رخُِٖٓ، رخػظزخٍٙ ٣وّٞ رٞظخثق ٓوظِلش ك٢ ٓـَٟ ػ٬هش ُٖٓ حَُٔى 

 حَُٝحث٢ )حُوطخد( ُٖٝٓ حُلٌخ٣ش:

ك٤ٖ ٣ٌٕٞ حُٞٛق ٓؼزَح  ػٖ حُليع، كبٗٚ ٣ٜزق حهظٜخىح  ُـ٣ٞخ ، ٖٝٓ ػْ،  -6»

 ٖ حَُٔى ػ٠ِ كٔخد ُٖٓ حُلٌخ٣ش.كبٗٚ ٣َٔع رِٓ

ك٤ٖ ٣ٌٕٞ حُٞٛق طؤ٤ِٓخ ، أٝ ٬ًٓح  ُ٘و٤ٜش ٓخ، ك٤غ طزظؼؼٚ ر٣َٜش  -2

حُ٘و٤ٜش )ٓٞحء ًخٗض حُز٣َٜش ٜٓ٘زش ػ٠ِ حُيحهَ أٝ حُوخٍؽ( َُِٜٝد ٖٓ 

 حٗلؼخ٫ص ٓ٘زؼؼش ٖٓ أكيحع ٓلَؿش، كبٕ حُؼ٬هش ر٤ٖ ح٤ُِٖ٘ٓ طظٞحُٟ.

َى حُٞٛل٢، ك٤غ ٌٕٗٞ أٓخّ ارطخء ٟج٤َ ٣ْٔ ك٤ٖ ٌٕٗٞ أٓخّ ٓخ أ٤ٔٓ٘خٙ رخُٔ -9

 حُلٌخ٣ش، ٝا١خُش ١ل٤لش ُٜخُق ُٖٓ حُوطخد رٞحٓطش ح٧ٝٛخف.

ك٤ٖ ٣ٌٕٞ حُٞٛق طل٬٤ِ  ٓل٠خ  ُ٘ل٤ٔش حُ٘و٤ٜش، أٝ ٣ٌٕٞ ط٤ٟٞلخ  َُِٔى  -4

أ١ ك٤ٖ ٣ٌٕٞ ك٘ٞح  رظؼز٤َ ٣ٌٍخٍىٝ، كبٗ٘خ ٗلَٜ ػ٠ِ ُٖٓ ٗزٚ ٓظٞهق ك٢ 
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 حُلٌخ٣ش.

حُٞٛق ٜٓ٘زخ  ػ٠ِ ح٢ُ٘ء أٝ حٌُٔخٕ أٝ حُٔظَٜ حُوخٍؿ٢ أٓخ ك٤ٖ ٣ٌٕٞ  -1

ُ٘و٤ٜش ٓخ ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُٞٛق ىح٫  ػ٠ِ أكيحع ٤ٟ٘ٔش، كبٕ حُلٌخ٣ش 

طظٞهق طٔخٓخ . ٝرٌُي ٗلَٜ ػ٠ِ ػ٬هش ٓظ٘خكَس ر٤ٖ ٓل١ٍٞ حٌُظخرش ٝحُلٌخ٣ش، 

«كظ٠ ُظزيٝ ًظخرش حُلٌخ٣ش، كٌخ٣ش ٌُِظخرش ك٤غ حُظٞهق حُظخّ ُِلٌخ٣ش
(198)

. 

ٝهيّ ٓللٞظ ىٍحٓش ططز٤و٤ش ٜٓ٘ـ٤ش ك٢ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٝح٧ه٤َ ٖٓ ًظخرٚ 

ٖ: ٓٔظٟٞ حُطز٤ؼش ٝٝٛق «حُٞٛق ك٢ ٓيحّ رٞكخ١ٍ»ػٖ  ، ٖٓ ٓٔظ٤٣ٞ

حُوخٍؽ، ٝٓٔظٟٞ ٝٛق حُيحهَ ٝح٤ٗ٧خء. ٝػخُؾ ك٢ حُٔٔظٟٞ ح٧ٍٝ حُٔ٘خم 

ُؼخ٢ٗ حُؼخّ ُِٞٛق ٝحُز٤٘خص حٌُِٔ٘ش ُِٞٛق، ٝحٌَُ٘ حُي٫ُش، ٝك٢ حُٔٔظٟٞ ح

 ى٫ُش ح٤ٗ٧خء ك٢ ٤ٍَٓٝس حُل٢ٌ، ٝى٫ُش ح٤ٗ٧خء ك٢ ػ٬هظٜخ ٓغ حُ٘و٤ٜخص.

ط٤َ٘ ىٍحٓش ٓللٞظ ا٠ُ ططٍٞ حٓظؼٔخٍ حُٜ٘خؿ٤خص حُلي٣ؼش ٖٓ ك٤غ ٢ٛ 

هطٞس ٗلٞ طؼ٣َذ حُٜٔطِق، ٖٝٓ ك٤غ ٢ٛ هطٞس ك٢ ٠ْٛ ٌٛٙ حُٜ٘خؿ٤خص 

 ٝحٓظ٤ؼخرٜخ ك٢ حُظ٘ظ٤َ.

 ا التاريخي والمعرفي: ػ رؤية االتجاهات الجديدة في سياقه9
(، أٍٝ 6882« )ر٬ؿش حُوطخد ٝػِْ حُ٘ٚ»ًخٕ ًظخد ٬ٛف ك٠َ 

ٓلخُٝش ٜٓ٘ـ٤ش ػ٤ِٔش َُإ٣ش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ٤ٓخهٜخ 

حُظخ٣ٍو٢ ٝحُٔؼَك٢، ٝطٌظٔذ ٌٛٙ حُٔلخُٝش أ٤ٔٛظٜخ ٖٓ ًٜٞٗخ طٜيٍ ػٖ ػخُْ 

ظٚ حُ٘وي٣ش حُٔظِٗش ٝحُٔظٞحُٗش حٌُحٛزش ا٠ُ ٝٗخهي ػَف رٔويٍطٚ حُظ٘ظ٣َ٤ش، ٝرٔٔخٍٓ

ٜٓ٘ؾ »ٓيٟ ػ٤ٔن ك٢ طؤ٤َٛ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ًٔخ ك٢ ًظزٚ 

« ٗظ٣َش حُز٘خث٤ش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢»(، 6899ٝ« )حُٞحهؼ٤ش ك٢ ح٩ريحع ح٧ىر٢

 (. ٣ِٝ٘ع ك٢ ًظخرٚ حُـي٣ي6892« )ػِْ ح٧ِٓٞد: ٓزخىثٚ ٝاؿَحءحطٚ»(، 6899ٝ)

ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼِٔخء حُؼَد حُط٤ِؼ٤٤ٖ ك٢ حَُٔ٘م ٝحُٔـَد، ٜٝٓيص ُٚ »ِ٘ع ٓ

«ح٧ِٓٞر٤ش رٜلش هخٛش
(191)

. 

ٗظَ ك٠َ ا٠ُ ػخُْ حَُٔى ٝطل٤َِ حُ٘ٚ حَُٔى١ ك٢ ا١خٍ طٌَ٘ ر٬ؿش 

حُوطخد ٝػِْ حُ٘ٚ، ػ٠ِ أٗٚ ططٍٞ ُٜٔخ ك٢ ح١٩خٍ حُٔؼَك٢ حُـي٣ي ح١ٌُ ٜٗي 

ي٣ٍؾ، أػيحى ٓظِح٣يس ٖٓ حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ػ٤ِٔخص طلٍٞ ًزَٟ، ط٘ظوَ ك٤ٜخ رخُظ

ػٖ ٣َ١ن ح٠ُز٢ حُٜٔ٘ـ٢ ٝحُظَحًْ حُٔؼَك٢ ٝحُظٞحُي ػزَ حُظوٜٚ، ا٠ُ 

حُظـ٣َز٢.. رل٤غ ُْ ٣ؼي ًؼ٤َ ٜٓ٘خ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٓخ « ح٧ٓز٣َ٤و٢»ٓ٘طوش حُزلغ 
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رؼِّٞ حَُٝف حُظ٢ ٫ طوزَ ح٫هظزخٍ ٝحُظل٤َِ ٝحُظوخىّ، رَ أهٌ ٣يهَ ك٢ »٠ٔٔ٣ 

رخُٔلّٜٞ حُؼ٢ِٔ، ًحص حُلَٝٝ ٝحُؼ٘خَٛ حُٔليىس، كَ٘ع ك٢ « حُ٘ظ٣َش»ٓـخٍ 

ىٍّ طلٍٞ ح٧ٗٔخم حُٔؼَك٤ش، ٧ٗٚ ٜٓخى ٫ُّ ُ٪١خٍ حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ ط٘زؼن ٓ٘ٚ 

ُٔخ ًخٕ ػِْ ح٧ىد ٫ ٣ٜظْ ٟٓٞ رخُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش، »ر٬ؿش حُ٘ٚ حُـي٣يس. ٝ

ُِٔلٞظخص حُِـ٣ٞش ٝػِْ حُ٘ٚ ٣ظٌت رٜلش هخٛش ػ٠ِ ٓـخٍ حُِٔخ٤ٗخص، ريٍحٓش ح

ر٤ٌِظٜخ ٝح٧ٌٗخٍ ٝح٧ر٤٘ش حُٔوظٜش رٜخ، ٝحُظ٢ ٫ ٣ٌٖٔ ٝٛلٜخ رٞحٓطش حُوٞحػي 

حُِـ٣ٞش، ٖٓ ٌٛٙ حُِح٣ٝش كبٕ ػِْ حُ٘ٚ ٣وظَد ٖٓ ح٤ُٔيحٕ ح١ٌُ ًخٕ ٓوٜٜخ  

« حُظيح٤ُٝش»ُِز٬ؿش، رل٤غ ٣َٟ حُؼِٔخء أٗٚ حُٔٔؼَ حُلي٣غ ُٜخ. ٝاًح ًخٗض 

(Pragmatique) َٝع حُؼِّٞ حُِـ٣ٞش )٫ ٣ٍٞى طؼ٣َلخ  ٌُٜح حُٜٔطِق ٫ٝ ٢ٛ أكيع ك

٣ٔٞؿٚ ٜٓ٘ـ٤خ (، ٢ٛٝ حُظ٢ طؼ٠٘ رظل٤َِ ػ٤ِٔخص ح٬ٌُّ ٝحٌُظخرش، ٝٝٛق 

ٝظخثق ح٧هٞحٍ حُِـ٣ٞش ٝهٜخثٜٜخ ه٬ٍ اؿَحءحص حُظٞحَٛ رٌَ٘ ػخّ، ٓٔخ 

٣ـؼِٜخ ًحص ٤ٛـش ط٘ل٣ٌ٤ش ػ٤ِٔش، كبٕ حٗيٓخؽ حُوطخد حُز٬ؿ٢ حُـي٣ي ك٢ ػِْ 

ُ٘ٚ ٣ظ٤ق ُٚ ط٤ٌَ٘ ٓ٘ظٞٓش ٖٓ ح٩ؿَحءحص حُٜٔ٘ـ٤ش حُوخرِش ُِظطز٤ن ػ٠ِ ح

«حُٔٔظٟٞ حُظيح٢ُٝ
(196)

. 

إ ٓلّٜٞ حُ٘ٔن حُٔؼَك٢ ك٢ حُلٌَ حُلي٣غ َٓطز٢ رخُزلٞع حُظ٢ هيٓظٜخ 

ىٍحٓش ح١٧َ ح٫ؿظٔخػ٤ش ُِٔؼَكش. ٝهي ىحٍ ؿِء ًز٤َ ٖٓ حُزلٞع ح٫ؿظٔخػ٤ش 

حُٜٞط٤ش ٝحُي٤ُ٫ش، رٔخ ٣ل٤ي إٔ حُويٍ ح٧ٝكَ  حُِـ٣ٞش كٍٞ هٞحٙ ح٧ر٤٘ش حَُٜك٤ش

ٖٓ حُيٍحٓخص حُٜخٓش حُٔظؼِوش رخُوطخد هي أؿ١َ هخٍؽ ٗطخم ػِْ حُِـش، هخٛش 

ك٢ ػِّٞ ٓؼَ ح٧ٗؼَٝرُٞٞؿ٤ش ٝح٫ؿظٔخع، رخ٩ٟخكش ُِز٬ؿش حُـي٣يس ٝحُ٘ؼ٣َش. 

 ك٤غ طيٍّ« اػ٘ٞؿَحك٤خ ح٬ٌُّ»ٝطٌٕٞ كَع ٛخّ ك٢ ٓزخكغ ػِْ ح٩ٗخٓش ٠ٔٔ٣ 

ح٧ٗٔخ١ حُٔوظِلش ُِوطخرخص حُٔٔظؼِٔش ك٢ حُؼوخكخص حُؼي٣يس، ٓؼَ حُوٚ ٝح٧ُـخُ 

ٝحُِؼذ رخٌُِٔخص ٝحُٔزخد ٝؿ٤َٛخ ٖٓ أٓخ٤ُذ حَُٔى ٝح٧ٓطٍٞس. ٝهي أىٟ ططٍٞ 

ٗظ٣َخص حُِـش ًحطٜخ، رَأ١ ك٠َ، ا٠ُ طـخُٝ حُؼ٘خث٤ش حُظ٢ ًخٗض ٓؼَٔس ك٢ ك٤ٜ٘خ، 

حُٔوخٍرش حُٔ٘زؼوش ك٢ ٓوخرَ حُٔوخٍرش  ُْٝ طِزغ إٔ أٛزلض ٤ٔٛٝش، ٝحُظ٢ ط٠غ

 حُوخٍؿ٤ش.

ٝطٞهق ك٠َ ػ٘ي ٓلَٜ ٛخّ ٛٞ رِٝؽ حُز٬ؿش حُز٣ٞ٤٘ش حُؼخٓش، ٝٛٞ 

ح٫طـخٙ ح١ٌُ طزٍِٞ ك٢ ػوي حُٔظ٤٘٤خص ٖٓ ٌٛح حُوَٕ، ك٢ ًظخرخص ٓـٔٞػش ٖٓ 

 Groupeؿٔخػش ّ »حُ٘وخى حُز٤٣ٞ٤ٖ٘ ٖٓ حُٔيٍٓش حُل٤َٔٗش ٝح٧ُٔخ٤ٗش، كظ٠ أػِ٘ظٚ 

M ٢ رلٞػٜخ حُٔظظخ٤ُش. ٣ٝظ٤ِٔ رؼيى ٖٓ حُٔٔخص، ٖٓ أٜٛٔخ هط٤ؼظٚ حُلؼ٤ِش ٓغ ك

حُظوخ٤ُي حُز٬ؿ٤ش حُوي٣ٔش، ٝؿِزش حُطخرغ ؿ٤َ حُظخ٣ٍو٢ ػ٤ِٚ. ٝحٍطزخ١ٚ حُٞػ٤ن 

رخُظـَرش ح٤ٌُِ٘ش. ٝحطوخً ٓزخىثٜخ ٤ِٓٝش ٩ٟلخء حُطخرغ حُؼ٢ِٔ، ٫ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ 
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خٗظٜخٍ حُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼيٛخ، هخٛش ػ٘يٓخ ػ٠ِ رلٞػٚ. رؼي طـ٤َ حُٔ٘ظٍٞ حُؼخّ ر

هخّ ػِْ حُِـش ريٍٝ حُؼِْ حُوخثي، ٝطِػْ ك٢ حُؼوخكش حُـَر٤ش حُٔؼخَٛس ح٫طـخٙ حُٔليى 

رخػظزخٍٛخ ٗوطش حُزيء ك٢  Signeا٠ُ حُظل٤َِ حُظو٢٘. ٓٔخ رَُص ٓؼٚ حُؼ٬ٓش 

 حٓظٌ٘خف حَُٓخُش ١زوخ  ُِٔلّٜٞ حُٔظيحٍٝ ك٢ ػِّٞ ح٫طٜخٍ حُلي٣ؼش.

ط٬ ًُي حٓظٌ٘خف آ٤ُخص حُظل٤َِ حُظيح٢ُٝ ُِوطخد ١َٝحثوٚ ٓٔخ أكخى ػِْ ٝ

. ػْ ُْ طِزغ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص ك٢ طل٤َِ حُوطخد إٔ ”Narratologie“حَُٔى٣خص 

أٓلَص ك٢ ططٍٞٛخ ه٬ٍ حُٔزؼ٤٘٤خص ػٖ ٓ٘ظٞٓش ٓظٔوش ٖٓ ح٩ؿَحءحص 

ؼَٔ آٌخ٤ٗخص حُٜٔ٘ـ٤ش حُظ٢ طل٤ي ٖٓ حُٔ٘ظٍٞ حُظيح٢ُٝ ك٢ حُِـش رويٍ ٓخ طٔظ

حُظل٤َِ ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٢ ُِٞكيحص حُٞظ٤ل٤ش ك٢ حُٜ٘ٞٙ طلض ػ٘ٞحٕ ٗخَٓ ٛٞ 

 طل٤َِ حُوطخد.

ػْ حٗظوَ ك٠َ ا٠ُ ىٍحٓش ح٧ٌٗخٍ حُز٬ؿ٤ش ٖٓ ٗخك٤ظ٤ٖ ح٠ُٝ٧ ر٤٘ش حٌَُ٘ 

حُز٬ؿ٢، ك٤ٔخ ٣وٚ ٓلّٜٞ حٌَُ٘ ٝطلي٣ي ح٧ٌٗخٍ ٝطل٣ََ حُٞظخثق، ٝحُؼخ٤ٗش 

 طٜخ رخُز٬ؿش ٝح٧ِٓٞر٤ش ٝٓٔظ٣ٞخص حُظ٤ٜ٘ق.٢ٛ اػخىس ٍْٓ حُوَحث٢ ٬ٛٝ

ُوي ٛخٍ ٤ٍٓٔٞح  ُل٠َ إٔ ٣ظليع ػٖ ػِْ حُ٘ٚ رؼي ٌٛح حُظ٤ٜٔي حُط٣َٞ 

ػٖ ر٬ؿ٤ش حُوطخد، اً إ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ ٣ز٠٘ ٖٓ ؿِٔش حُٔوخٍرخص حُظ٢ هيٓض ُٚ 

ك٢ حُزلٞع حُز٣ٞ٤٘ش ٝح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤ش حُلي٣ؼش، ىٕٝ ح٫ًظلخء رخُظلي٣يحص حُِـ٣ٞش 

خَٗس، ٧ٜٗخ طوظَٜ ػ٠ِ َٓحػخس ٓٔظٟٞ ٝحكي ُِوطخد، ٛٞ حُٔطق حُِـ١ٞ حُٔز

، ػ٠ِ ط٘خرٌٚ، J. Kristivaر٤ٌ٘ٞٗظٚ حُي٤ُ٫ش. ٖٓ ٛ٘خ، كبٕ طؼ٣َق ؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ 

هي ظلَ رخٛظٔخّ هخٙ، ٧ٗٚ ٣طؼٖ ك٢ ًلخ٣ش حُ٘ظَ ا٠ُ ٌٛح حُٔطق، ٣ٝزَُ ٓخ ك٢ 

 ظخؿ٤ش.حُ٘ٚ ٖٓ ٗزٌخص ٓظؼخُوش. كخُ٘ٚ ػ٘يٛخ ػ٤ِٔش اٗ

ٝػٔش حٗؼطخكش أهَٟ، ٖٓ حٗؼطخكخص ًؼ٤َس ٜٗيطٜخ ػ٤ِٔش طٌَ٘ ػَٔ حُ٘ٚ، 

٤ُ٥خص حُظل٤َِ حُي٢ُ٫ ُِ٘ٚ حُل٢٘ ٣ٌٖٔ ح٫ٓظَٗخى  ٢ٛI. Lotman طٍٜٞ ُٞطٔخٕ 

 رٚ َُٔء كـٞس حُظل٤َِ حُ٘ٞػ٢ ُِٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش ٝأر٤٘ظٜخ حُوخٛش.

ٟٓٞ ٤ٌَٛ ػْ  ٣َٟٝ ُٞطٔخٕ رخَُؿْ ٖٓ ًُي، إٔ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص ُٖ طويّ

أ٢ُٝ ُِ٘ٚ، اً إٔ ٝٛق ًَ حَُٝحر٢ حُٔخػِش ك٢ حُ٘ٚ، ٝؿ٤ٔغ حُؼ٬ثن 

حُوخٍؿ٤ش ُٚ ٣ؼظزَ ٜٓٔش ؿ٤َ ٝحهؼ٤ش ٠ُوخٓظٜخ ٝهِش ؿيٝحٛخ. ٝػ٘يثٌ طظـ٠ِ 

ٍَٟٝس حهظ٤خٍ حُٔٔظ٣ٞخص ح٤ُٜٔٔ٘ش ٌُِ٘ق ػٖ ح٧ر٤٘ش حُيحُش، ٓغ ط٤ٟٞق أٓزخد 

َٓ ؿَٞٛ ٌٛٙ ح٫ٗؼطخكخص، ك٢ ُـظٜخ ح٫هظ٤خٍ ٝٗظخثـٚ ك٢ اٟخءس حُ٘ٚ. ُٝؼَ طؤ

ٜٝٓطِلٜخ ٝاؿَحث٤ظٜخ، ٤٘٣َ ا٠ُ ٓيٟ ا٣ـخٍ ػِْ حُ٘ٚ ك٢ ح٤ٌُِ٘ش ٝحُظؼو٤ي، 

ٝٛٔخ ٓظَٜحٕ أٓخ٤ٓخٕ َُِٔى٣خص ٝػِْ حَُٔى رؼي ًُي، ٧ٕ ػِّٞ حُ٘ٚ ٝؿيص 

ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٤ٓيحٜٗخ حُٔل٠َ ُظطز٤ن ٓزخىثٜخ ػ٤ِٚ، ًٔخ أٟٝق ك٠َ ك٢ كِٜٚ 
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ٝط٘خٍٝ ك٤ٚ ػ٬ع ه٠خ٣خ ٢ٛ «. طل٤َِ حُ٘ٚ حَُٔى١»ٚ حُٜخّ ح٧ه٤َ ٖٓ ًظخر

 «.٤ٔ٤ُٓٞٞؿ٤ش حُ٘ٚ حَُٔى١»ٝ« أٓخ٤ُذ حَُٔى ٝأٗٔخ١ٚ»ٝ« ر٬ؿش حَُٔى»

طلي٣ي ٓٞهق »حُظلض ك٠َ ػٖ اؿَحء ًظخرٚ طخ٣ٍن ُ٘ظ٣َخص حَُٔى، ا٠ُ 

ٓؼَك٢ آ٢ٗ ٣زـ٢ حًظ٘خف طـ٤ِخص ىٍحٓش حُوطخد ح٧ىر٢ ك٢ ٓـخٍ حُوٚ 

«٬ٌٔٓ   رخػظزخٍٙ ٜٗخ  
(192)

ح١ٌُ ٓخ « ر٬ؿش حُوٚ» W. Booth. ٝحٗطِن ٖٓ ًظخد 

٣ِحٍ رؼي ٢٠ٓ ٗلٞ ػ٬ػ٤ٖ ػخٓخ  ػ٠ِ ٛيٍٝٙ ٓ٘زؼخ  ٤ٌ٤ٓ٬ًخ  َُِٔى٣خص ك٢ حُ٘وي 

حُؼخ٢ُٔ
(199)

. 

ٝػ٢٘ ك٠َ رٔٞهق رٞع ٖٓ ه٤٠ش حُٔؼ٠٘ ٝطؼيىٙ، ٝػِح ًُي ا٠ُ طؤػَٙ 

ٌخّ حُو٤ٔش ٝحٛظٔخٓٚ إٔ كي٣غ رٞع ػٖ أك»رخُٔ٘خم حُؼوخك٢ حُٔخثي، ك٤ٖ ٝؿي 

رطز٤ؼش ح٠ُٕٔٔٞ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ُِ٘ٚ حَُٝحث٢ ًخٕ َٓطزطخ  رٔخ ٗخع ٖٓ ط٤خٍحص 

ٗوي٣ش ك٢ ٓ٘ظٜق حُوَٕ ػ٘ي حٗظٜخٍ حُٞؿٞى٣ش ٝح٫ٗظَح٤ًش حُ٘وي٣ش ك٢ أٍٝٝرخ، 

ٝطؤػَ حُ٘وخى ح٤٤ٌ٣َٓ٧ٖ رٌٜٙ حُظ٤خٍحص، ًُٝي هزَ ؿِزش حُِ٘ٝع حُظو٢٘ ح١ٌُ ٫ 

ٛذ ح٤ٌُِ٘ش ُيٟ حُز٤٣ٞ٤ٖ٘، ٝحُظؼي٬٣ص حُظيح٤ُٝش حُظ٢ ٣ظلَؽ ٖٓ طز٢٘ حٌُٔح

أىهِض ػ٤ِٚ ك٤ٔخ رؼي، ٓٔخ ٓ٘وق ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ ٓخ أػوزٚ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ٤ٔ٤ُٓٞٞؿ٢ ك٢ 

«ػِّٞ حَُٔى٣خص
(194)

. 

ٝػَٝ ك٠َ ٧ٓخ٤ُذ حَُٔى ٝأٗٔخ١ٚ ح١ٌُ طؤػَص ربٗـخُحص حَُٝح٣ش 

ٓلخىٙ  M. Butorٜخ، حُل٤َٔٗش حُـي٣يس، ٝحٓظل٠َ ه٫ٞ  ٤٘٤َُٔ رٞطٍٞ، أكي أػ٬ٓ

إٔ حَُٝح٣ش ٫ طٌٕٞ ٗؼ٣َش رخُٔوخ١غ كلٔذ، رَ رٔـٔٞػٜخ. ػْ ٠٠ٓ هطٞس ا٠ُ 

ح١ٌُ ًخٕ أْٛ ٖٓ ١َف ٗظ٣َش حُظ٢٤ٔ٘  M. Bajtinح٧ٓخّ ٓغ ٤ٓوخث٤َ رخهظ٤ٖ 

 ح٧ِٓٞر٢ ُِ٘ٚ حَُٝحث٢.

أٓخ حُوخ٤ٛش حُـ٣َٛٞش ُِـش حَُٝح٣ش ػ٘يٙ ك٢ٜ حُلٞح٣ٍش ٝح٩ٗخٍس رخُظؼيى، 

 َُٝح٣ش ٢ٛ ٗظخّ ُـخص ط٤َ٘ اكيحٛخ ح٧هَٟ ١ٍٞح . ًٝخٕ ٌٛح حُظل٤َِ حُظو٢٘كِـش ح

٧ٗٔخ١ حَُٔى ٓيه٬  ٫ٓظٌ٘خف ح٧ٓخ٤ُذ ٝط٤ٟٞق ح٧ٗٔخ١ ح٤ُٜ٘ش، ٢ٛٝ حٗؼطخكش 

أهَٟ ا٠ُ ٗوخى ٗؼ٣َش حَُٔى، ٝهي ٝؿي ك٠َ إٔ حًُ٘ٔٞؽ حُظل٢ِ٤ِ ح١ٌُ هيٓٚ 

حُٔو٫ٞص حُٔخروش ػ٤ِٚ، حٓظٞػذ « رٞع»أْٛ ًٗٔٞؽ رؼي »ؿ٤٘٤ض ٣ٌخى ٣ٌٕٞ 
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ٝهيّ طؤ٤١َح  ٓ٘ظٔخ  ٧ْٓ حَُٔى حُل٢٘، كؤٛزق ٓ٘طِوخ  كظ٤ٔخ  ُٖٔ ٣لخٍٝ طؼي٣ِٚ 

«ٝط٤٤ٌلٚ ٓغ ٓوظ٤٠خص حُوطخد حُ٘وي١ حُ٘ظ١َ أٝ حُظطز٤و٢
(191)

. 

ُْ ٣ظَؿْ ا٠ُ حُؼَر٤ش، ٓغ »ٝأريٟ ك٠َ حٓظـَحرخ  ك٢ ٓلِٚ ٛٞ إٔ ؿ٤٘٤ض 

أٝ ؿِث٤خ  ػ٤ِٚ، رل٤غ ٫ ٌٗخى ٗظويّ ك٢ ٓـخٍ  إٔ ًؼ٤َح  ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ٣ظٌجٕٞ ٤ًِخ  

حَُٔى٣خص هطٞس كو٤و٤ش ىٕٝ ح٩كخُش ػ٠ِ طٍٜٞحطٚ، ٌٛٙ حُظٍٜٞحص حُظ٢ 

«أٛزلض طوغ ك٢ ًَِٓ حُظل٤َِ حُظو٢٘ ُِ٘ٚ حَُٔى١
(191)

. 

ػْ هظْ ك٠َ طل٤ِِٚ ُِ٘ٚ حَُٔى١ رؼَٝ حُٔوخٍرخص ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤ش ُِ٘ٚ 

َف ه٠خ٣خ حُظل٤َِ حُظو٢٘ ك٢ ا١خٍ حَُٔى١، ُٔخ طظ٤لٚ ٖٓ آكخم هٜزش ك٢ ١

ٓ٘ظٞٓش أَٗٔ ُيٝحثَ حُ٘ٚ حُٔٞٓؼش. ٝحهظخٍ ٌُُي ٓخ هيٓظٚ ؿٔخػش ّ ٖٓ 

ٓوظَكخص طظَٜ رخَُٔى٣خص، ك٤غ ٣ظٔخُؽ ُي٣ٜخ حُٔ٘ظٍٞ حُز٬ؿ٢ ُِوطخد 

رخُظ٘خٍٝ ح٢ُٜ٘، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ل٢٠ رز٬ؿش حُوطخد ا٠ُ إٔ طظلٍٞ ا٠ُ ػِْ 

حُزلٞع حُلخ٤ُش ك٢ ح٧ر٤٘ش حَُٔى٣ش أك٠ض ا٠ُ  حُ٘ٚ، ٝحٓظ٘ي ك٢ ٗظَطٚ ا٠ُ إٔ

، «ٓطق حُ٘ٚ»كِْ طؼي طوق ػ٘ي »طٍٜٞحص ؿي٣يس ًحص ١خرغ ى٢ُ٫ ٝاٗخ١ٍ، 

ر٤٘ش »ٓ٘ٚ ري٫  ٖٓ طزخىُٚ رؤًِٔٚ، ًُٝي ػ٠ِ أٓخّ إٔ « ػ٠ِ ػ٤٘خص»ٝطـ١َ 

«ٓٔظوِش ػٖ حُٞٓخثَ حُِـ٣ٞش حُظ٢ طويٜٓخ« حَُٔى
(199)

. ٣ٝلظَ ؿ٣َٔخّ ٌٓخٗش 

ٌٛح ح٫طـخٙ، كوي حػظٔيص حَُٔى٣خص ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤ش ػ٠ِ أْٓ ًؼ٤َس، أػ٤َس ك٢ 

ٝػ٬هظٚ رخُلٞحػَ ٤ًٝل٤ش حُلخٍ « َٓرغ ؿ٣َٔخّ»أٟٝلٜخ ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ 

ٝٓلّٜٞ حُلو٤وش ك٢ حَُٔى، ٝحُظؤػ٤َ حُ٘خؿْ ػٖ ٌٛٙ ح٤ٌُل٤خص ٓٔخ ٠ٔٔ٣ 

٧ٕ  ر٤ٔ٤ُٔٞٞؿ٤خ حُؼٞح١ق، ٝهي ػَٟ٘خ ُٔؼَ ٌٛح ك٢ ٌٓخٕ آهَ ٖٓ ٌٛح حُزلغ،

 ؿ٣َٔخّ أػ٤َ ػ٘ي أٛلخد ٌٛ حُ٘وي حُ٘ظ١َ ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ.

ٝػٔش ٓلخ٫ٝص ػ٤ِٔش أهَٟ أكخىص ٖٓ ٌٛٙ حُٔو٫ٞص ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤ش 

ِٝٓؿظٜخ ر٘ظخثؾ حٌُ٘ٔؿش حَُٔى٣ش، ٝحؿظٜيص ك٢ اهخٓش ٤ٌَٛ ػخّ ٓ٘ظٍٞ ُز٬ؿش 

، ْٝٛ حػظٔيٝح ك٢ ٗـِْٜ ػ٠ِ حُظ٤٤ِٔ «ؿٔخػش ّ»حُ٘ٚ حَُٔى١ ٢ٛ ٓلخُٝش 

ر٤ٖ ٌَٗ حُظؼز٤َ ٝٓخىطٚ، ٌَٝٗ ح٠ُٕٔٔٞ  ١ٌُI. Hjelmslev ٟٝؼٚ ٤ِِٔٔ٣ق ح

طظلٍٞ ا٠ُ ٝكيس ٌٓٞٗش ٖٓ  Saussureٝٓخىطٚ. ٝػ٠ِ ٌٛح، كبٕ ػ٬ٓش ٤َٓٞٓ 

ٌَٗ ح٠ُٕٔٔٞ ٌَٝٗ حُظؼز٤َ، ٝهخثٔش ػ٠ِ حُظ٠خٖٓ ر٤ٜ٘ٔخ، ٓٔخ ًخٕ ٤ٔٔ٣ٚ 

ٞكش ػ٠ِ حُٞظ٤لش ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤ش، ٝػ٘يثٌ طٜزق حُٞكيس ًحص ٝؿ٤ٜٖ، ٓلظ

حطـخ٤ٖٛ، ٛٞد حُوخٍؽ ك٤غ ٓخىس حُظؼز٤َ، ٝٛٞد حُيحهَ ك٤غ ٓخىس 

 ح٠ُٕٔٔٞ.
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ٝػخُؾ ك٠َ، ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، حُلَٝم حُزخٍُس ر٤ٖ أٗٞحع حُوطخد حَُٝحث٢ 

ٝحَُٔٔك٢ ٝح٤ُٔ٘ٔخث٢، ٝٓخ ٛٞ ٓظيحهَ ر٤ٜ٘خ، أٝ ٣ظزخىٍ حُظؤػ٤َ. ٝٓٔخ حػظ٠٘ رٚ 

ٔخثَ ٝطٔخ٤ٜٛخ ٝطزخىُٜخ ك٢ كًَش ح٠ُ»ك٠َ ك٢ ٤ٔ٤ُٓٞٞؿ٤ش حُ٘ٚ حَُٔى١ 

٤ٔٗؾ حُوٚ، ٣َطز٢ ر٬ٌ٘ٔص حُٜٞص ٝحُٔ٘ظٍٞ ًٔخ ٍأ٣٘خٛخ ػ٘ي ؿ٤٘٤ض، ٝإ 

حُز٬ؿ٤ش طويّ ٍإ٣ش أهَٟ ًَٓزش ٜٓ٘خ، ٖٝٓ ؿ٤َٛخ ٖٓ « ؿٔخػش ّ»ًخٗض 

«حُؼ٘خَٛ
(199)

. كوي ٍٛ٘ٞٛخ رخ٧ٌٗخٍ حُز٬ؿ٤ش ٖٓ ه٬ٍ طٔؼ٤َ حَُح١ٝ ٝػ٬هش 

ٌُي ح٧ٌٗخٍ حُظخ٤ُش: حُلٌف، أٝ ح٩ٟخكش، أٝ حَُح١ٝ رخُ٘و٤ٜخص، ٝحٓظوِٜٞح ُ

كٌف ٝاٟخكش أٝ حٓظزيح٫، ٣ٝو٠غ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ا٠ُ أٌٗخٍ حُؼ٬هخص حُٔزز٤ش ك٢ 

حَُٔى. ر٤ي أْٜٗ ١ٍٞٝح أ٠٣خ  أٌٗخٍ حُٔلظٟٞ حػظٔخىح  ػ٠ِ حُظ٤ٜ٘ق ح١ٌُ هيٓٚ 

 رخٍص ُٞكيحص حُوٚ ٝٝظخثلٜخ ح٤ِٛ٧ش ح٣ُٝٞ٘ش، ٝػيُٞح ًٗٔٞؿٚ حُٞظ٤ل٢ ٢ً

 ٣َ٘ٔ حُٞظخثق حُظخ٤ُش:

 ح٤ِٛ٧ش أٝ ح٣ُٝٞ٘ش.

 حُ٘و٤ٜخص ٝحُٔئػَحص.

 كٞحَٓ حُٔؼِٞٓخص.

 حُلٞحػَ ٝػ٬هظٜخ رخُ٘و٤ٜخص.

ٝهخٓٞح ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧َٓ رٔلخُٝش ٣َ١لش َُر٢ ح٧ىٝحٍ حَُٔى٣ش رخ٧ٌٗخٍ 

حُز٬ؿ٤ش ٖٓ ًظخرش ٝٓلخٍهش ٝحٓظؼخٍس ػ٠ِ أٓخّ طل٤َِ حُٞظخثق ٝحُظؤػ٤َحص 

 ٫ص حَُٔى ك٢ ٟٞء ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ.حُ٘خؿٔش ػٖ كخ

ُْ ٣ـلَ ك٠َ، ك٢ طوي٣َٙ ٌُٜٙ حُٔئَٗحص حُ٘ظ٣َش ُٞٓخثَ ٝطو٤٘خص طل٤َِ 

حُ٘ٚ حَُٔى١، ػٖ ٓـخ٫طٜخ ح٤ٌُِ٘ش ٤ٓٝخهٜخ حُٔؼَك٢ ح٥هَ ح١ٌُ حٗظؾ ك٢ 

ٖ: أُٜٝٔخ  حُـَد، ؿ٤َ أٗٚ ٍٖٛ ؿيٝحٛخ حُلو٤و٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ رؤ٣َٓ

ػخ٤ُٔش حُؼِْ. إ ًظخد ٬ٛف ك٠َ ػ٬ٓش ٖٓ ػ٬ٓخص حُ٘وي ططز٤وٜخ، ٝػخ٤ٜٗٔخ 

 حُ٘ظ١َ ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٨ُٓزخد حُظخ٤ُش:

حُظؼخَٓ ٓغ ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش ٝكن ٓ٘ظٍٞ ٗوي١ رخُ٘ظَ ا٠ُ ٓٞهؼٜخ  -6

حُظخ٣ٍو٢ ٝحُ٘ظ١َ ٖٓ ؿٜش، ٝرخُ٘ظَ ا٠ُ ٌٓخٗظٜخ ك٢ حٓظ٬ًٜخ ٓز٬٤  ٖٓ ٓزَ 

 ٝػ٢ حٌُحص حُو٤ٓٞش ٖٓ ؿٜش أهَٟ.

طؼ٣َذ ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ٫ ٓـَى ٗوِٜخ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ هَأٛخ رـ٤َ  -2

ُـخطٜخ، أ١ ػٖ حُِـش ح٩ٓزخ٤ٗش، ٓخ ىحٓض ؿخُز٤ش ٜٓ٘لخطٜخ ٌٓظٞرش رخُِـخص 

 ح٧ٍٝٝر٤ش ح٧هَٟ، ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش أٝ حُل٤َٔٗش أٝ ح٤َُٓٝش أٝ ح٧ُٔخ٤ٗش ٝؿ٤َٛخ.

ى ٌُٜٙ حُٔ٘خٛؾ، ٓظِٔٔخ  ٓلخِٜٛخ ٝآ٤ُخطٜخ حُـ٣َٛٞش، هخٛيح  ا٠ُ طؼ٣َلٜخ، ٫ ٣٘وخ -9

٫ ح٫ٓظـَحم ك٢ ٤ٗ٬ٌٗظٜخ ٝطؼو٤يحطٜخ ٝحُظزخٓخطٜخ، ٝحٟؼخ  ا٣خٛخك٢ ُـش ٗوي٣ش 
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 ٝحٟلش.

 ػ تنامي عمميات نقد االتجاهات الجديدة: 11
 طخرغ ػزي حَُك٤ْ حٌَُى١ ؿٜٞى حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد ح٣ٌُٖ ٟٝؼٞح

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٗظ٣َخ  ٝططز٤و٤خ  ٜٗذ أػ٤ْٜ٘، ٝهي حهظخٍ 

حَُٔى ك٢ حَُٝح٣ش حُٔؼخَٛس: حَُؿَ »ٌُظخرٚ حُ٘وي١ ػ٘ٞحٗخ  ٣َٛلخ  ٝٓزخَٗح  ٛٞ 

(، كٜٞ ٣ؼُِ حُ٘ظَس حُ٘وي٣ش ا٠ُ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص 6882« )ح١ٌُ كوي ظِٚ ًٗٔٞؿخ  

ُؼَر٢، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ح٤َُٔ ا٠ُ حُظٞك٤ن ر٤ٖ ٗلٞ طؤ٤ِٜٛخ ك٢ حُظل٤ٌَ حُ٘وي١ ح

ػيس حطـخٛخص، ٖٝٓ حُـ٢ِ، إٔ حٌَُى١ ٓ٘٘ـَ رؤ٤ٔٛش طلي٣غ حُٜٔ٘ـ٤ش، ٌُٝ٘ٚ 

ٓيٍى طٔخّ ح٩ىٍحى ُ٪ٌٗخ٤ُش حُ٘خؿٔش ػٖ ًُي، كزخىٍ ا٠ُ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُظلخػَ 

حُؼوخك٢ حُل٠خ١ٍ، أٝ ٓخ ٣ئػَ رؼ٠ْٜ إٔ ٤ٔٔ٣ٚ رخُٔؼخهلش ح٣٩ـخر٤ش، أ١ ٗل٢ 

 خرغ ح٫ٓظؼ٬ث٢ ح٤ُٜٖٔٔ ُؼوخكش ح٥هَ ػ٠ِ حُؼوخكش حُؼَر٤ش.حُط

أٗٚ ٣ٌٖٔ »رٌح، طٜزق ًِٔخطٚ ك٢ ٓويٓش رلؼٚ ًحص ى٫ُش، كوي أػزض رلؼٚ 

ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُـَر٤ش ك٢ طل٤َِ حُٜ٘ٞٙ حُؼَر٤ش رؼي طط٣ٞؼٜخ ُٔ٘طن 

اػزخص حٌُحص  حُؼوَ حُؼَر٢، ىٕٝ إٔ طئى١ ٌٛٙ ح٩كخىس ٌُِٝرخٕ ٝحُظـ٣َذ، رَ ا٠ُ

«ٝحُزَٛ٘ش ػ٠ِ حُويٍس ػ٠ِ ح٧هٌ ٝحُؼطخء
(198)

. 

ػيّ حٌَُى١ ىٍحٓش حَُٔى حَُٝحث٢ ٖٓ أًؼَ حُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش 

هٜٞرش ٝٛؼٞرش، رَ ػيٛخ ٖٓ أًؼَ حُٔو٫ٞص طؼو٤يح ، ٓٔظٜي٣خ  روٍٞ طٞىٍٝٝف. 

ى، ػ٬ػش ؿٞحٗذ، حػ٘خٕ ٜٓ٘خ ٣ظؼِوخٕ رٜٔطِق حَُٔ»َٝٓى ٌٛٙ حُٜؼٞرش ا٠ُ 

ٝٛٔخ: حٟطَحد ٓلٜٞٓٚ، ٝػيّ ٝؿٞى كيٝى هخ١ؼش ُٔـخ٫طٚ، ٝأٓخ حُـخٗذ حُؼخُغ 

ك٤ظؼِن رظؼيى حُٔ٘خٛؾ ٝح٫هظٜخٛخص حُظ٢ طظِحكْ ػ٠ِ ٓخكش حُيٍحٓخص 

، ٝاًح ًخٕ ٌٛح حَُأ١ ٛل٤لخ ، كبٕ ًُي ٫ ٣ؼل٤٘خ ٖٓ ح٩هَحٍ رؤٕ «حَُٔى٣ش

ح٫ٓظؼٔخ٢ُ ٝحُٞظ٤ل٢،  حُٜٔطِلخص ؿ٤ٔؼٜخ طٌ٘ٞ ٖٓ حُظلي٣ي ٝحُظؼ٣َق ٝحُظ٘ٞع

أُٓش »ًٝخٕ ػزَ حٌَُى١ ٗلٔٚ ػٖ ًُي ه٤َ طؼز٤َ ك٢ ٓوخُظٚ حُٞحٓؼش ٝحُٔؼٔوش 

(. ُٝؼِٚ أٍحى ٖٓ ًُي إٔ ٣ـِٞ 6899)كٍٜٞ « حُٜٔطِق ك٢ حُ٘وي حُو٢ٜٜ

ٛٞ ً٘ق ٓوٞٓخص حَُٔى ك٢ حَُٝح٣ش حُٔؼخَٛس، ٝطل٤َِ »ٛيكٚ ٖٓ ًظخرٚ، ٝ

ٜ٘ـ٤خ  ٠٘ٓزطخ ، رخػظزخٍ حَُٔى أًؼَ حُؼ٘خَٛ ػ٘خَٛٙ ٝٝظخثلٚ ٝطو٤٘خطٚ، طل٬٤ِ  ٓ

أ٤ٔٛش ك٢ حُ٘ٚ حَُٝحث٢، ٝرخػظزخٍٙ أ٠٣خ  أهٟٞ حُٔئػَحص حُٔ٘٘جش ُِي٫ُش 

«ك٤ٚ
(181)

ػ٠ِ إٔ حُزلغ »، ُٝؼِٚ أٍحى أ٠٣خ  إٔ ٣ٔٞؽ ِٗػظٚ حُظٞك٤و٤ش ك٢ ط٤ًٞيٙ 

حطٚ ك٢ حٓظ٘خىٙ ا٠ُ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ كَٙ ػ٠ِ أ٫ ٣ٌٝد ك٤ٚ، رَ كخٍٝ ح٩كخىس ٖٓ أىٝ
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ّْ أ٤ًٗٚ ػٖ أىٝحص  ك٢ حٓظٌ٘خف ؿٞحٗذ حَُٔى ك٢ حَُٝح٣ش حُٔؼخَٛس، ىٕٝ إٔ ٣ٜ

ٖٓ أٓؼخٍ « ٍٗٞص»ٝ« ٤ُظٖ»أهَٟ حٓظويٜٓخ أِٓٞر٤ٕٞ آهَٕٝ ؿ٤َ 

، ًٔخ أٗٚ أكخى ٖٓ هَحءطٚ ٧ػٔخٍ «رخهظ٤ٖ»ٝ« ُٞىؽ»ٝ« كخَُٝ»ٝ« ٓز٤ظٍِ»

ل٤َٔ ٝحُظل٤َِ، حؿظٜخىح  ٫ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ ٝحُز٘خث٤٤ٖ، ٌٓٞٗخ  ُ٘لٔٚ حؿظٜخىح  هخٛخ  ك٢ حُظ

٣وّٞ ػ٠ِ ح٫ٗظوخء ح١ٌُ هي طظ٘خًَ ٓلخِٛٚ، رَ ػ٠ِ ح٫ٓظلخىس ٝح٫ٓظ٤ؼخد ُٔخ ٣وزِٚ 

حٌُٝم حُؼَر٢ حُٜٔوٍٞ ح٠ُخٍد رـٌٍٝٙ ك٢ أػٔخم حُظَحع، ٝحُٔظطِغ ا٠ُ ًَ 

«ٗخكٌس ط٘غ ر٠ٞء ؿي٣ي
(186)

. 

ٓش حٗؤْ حٌُظخد ا٠ُ ه٤ٖٔٔ، هْٔ ٗظ١َ ٝآهَ ططز٤و٢، ٝٗؼَٝ ُِيٍح

حُ٘ظ٣َش رخُظل٤َِ ٝحُٔ٘خه٘ش. ٝهي ػٔي، ٓؼَ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى حُٔخرو٤ٖ ك٢ 

حُٔزلغ ح٧ٍٝ ٜٓ٘خ ا٠ُ حُؼ٘خ٣ش رخُٔيحهَ حُِـ٣ٞش ك٢ طل٤َِ حُٜ٘ٞٙ، ٝأٗخٍ 

إٔ حُٔيٍٓش ح٤ٌُِ٘ش ًخٗض أهيّ حُٔيحٍّ حُظ٢ أكخىص ٖٓ حُـ٣ٞخص »ٓؼِْٜ أ٠٣خ  ا٠ُ 

«٤ُْٝ ح٧ىدك٢ ٓـخٍ طلي٣ي ٟٓٞٞػٜخ ك٢ ح٧ىر٤ش 
(182)

. 

 ٝأؿَٔ رلؼٚ ك٢ ػ٬ػش حطـخٛخص طٔؼِٜخ ػ٬ػش ٗٔخًؽ: 

٣ٝؼظٔي ػ٠ِ إٔ ٟٓٞٞع طل٤َِ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ٤ُْ ٛٞ انًُىرد األول: 

 «. طٞٓخٗل٢ٌٔ»ٝ« ٓٞهخٍٝك٢ٌٔ»ح٧ىد، ٝاٗٔخ ح٧ىر٤ش، ٌٝٛٙ ح٧ىر٤ش، ػخُـٜخ 

 :ٍ ا٠ُ ُِـش « ٤َٓٞٓ»ك٤غ أكخى ٖٓ طو٤ْٔ « رَٝد»ٝٛٞ ُـانًُىرد انخبَ

، ٝأكخى ٖٓ أرلخع ٓخثَ أػ٠خء حُٔيٍٓش ح٤ٌُِ٘ش ٝأػ٠خء كِوش «٬ًّ»ٝ« ُـش»

رَحؽ حُِـ٣ٞش، ػٖ ٟٓٞٞع حُيٍحٓش ح٧ىر٤ش، ٝكخٍٝ ً٘ق حُ٘وخد ػٖ ح٧ٗٔخ١ 

 حُؼخرظش ٝح٤ُٜجخص حُٔظـ٤َس ك٢ حُلٌخ٣خص حُ٘ؼز٤ش ح٤َُٓٝش.

وي١ هلِس ح١ٌُ ٟٝؼٚ ٤ٓوخث٤َ رخهظ٤ٖ ٝٛٞ ٣ولِ رخُلٌَ حُ٘انًُىرد انخبنج: 

ؿي٣يس، اً ٣ظؼخَٓ ٓغ حُ٘ٚ حَُٝحث٢ رٞٛلٚ ُـش طؼزَ ػٖ ُٜـخص حُٔـظٔغ 

ٝأٛٞحص أر٘خثٚ، كخَُٝح٣ش، كٔذ ٍأ٣ٚ، ٤ُٔض ٟٓٞ طو٤ِي َُِٜحع حُطزو٢، أٝ 

 طـ٤ْٔ ُٚ، ػٖ ٣َ١ن حُِـش. 

٫ٍٕٝ »ػْ ؿخءص رؼي ًُي حُٔيحٍّ حُز٣ٞ٤٘ش ح٧ٍٝٝر٤ش، ٖٝٓ ٗٔخًؿٜخ 

ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض، ًِٜٝخ أكخىص ٖٓ »ٝ« ىٍٝٝفطٞ»ٝ« ٤ُل٢ ٗظَحّٝ»ٝ« رخٍص

حُٔيٍٓش ح٤ٌُِ٘ش ٖٝٓ حُيٍحٓخص حُِٔخ٤ٗش حُٔؼخَٛس ُٜخ. ٝٗخهٖ ك٢ ٌٛح ح١٩خٍ 

ؿٜٞى ػ٬ػش رخكؼ٤ٖ ٝٗوخى ػَد حهظلٞح أػَ حُز٣ٞ٤٘ش ح٧ٍٝٝر٤ش، ٣ٝ٘ظٕٔٞ ا٠ُ ر٤جخص 

ػَر٤ش ٓوظِلش، ْٝٛ ٤ِٓح هخْٓ ٤ُٝٝي ٗـخٍ ٠٘ٔ٣ٝ حُؼ٤ي. ٝط٘خٍٝ رؼي ًُي 
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ِٓٞر٤ش حُلي٣ؼش، ٢ٛٝ ٓيٍٓش حٗـ٤ٌِٗٞٔٓٞش، ٣وّٞ ٜٓ٘ـٜخ ػ٠ِ ٗوٞ ح٧»

 ح٧ٓخّ ح١ٌُ هخٓض ػ٤ِٚ حُز٣ٞ٤٘ش ح٧ٍٝٝر٤ش.

ٝهٜٚ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ىٍحٓظٚ حُ٘ظ٣َش ُظل٤َِ حَُٔى، كليى ٓلٜٞٓٚ، 

ٝحطزؼٚ رلي٣غ ػٖ حُٔخٍى، ٝحُلَم ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ًَ ٖٓ حَُح١ٝ ٝحُؼخًْ، ػْ ر٤ٖ 

حُٔخٍى٣ٖ، ٝحُٔلظٟٞ حَُٔى١ ٝىٍٝٙ ك٢ ط٤ٌَ٘ حَُٔى،  أٗٞحع حَُٝحس ٝأٗٞحع

، ٝأٓخ٤ُذ حُوطخد «ٛخ٤ُيح١»ٝٝظخثق حَُٔى ٝػ٬هظٜخ رخُٞظخثق حُِـ٣ٞش ػ٘ي 

حَُٔى١ أٝ ١َم ح٫ٓظل٠خٍ، أ١ ١َم حٓظل٠خٍ ح٧كؼخٍ ٝح٧ُٓ٘ش ٝح٤ُٜجخص 

٢ ٝح٧ٌٓ٘ش ٝح٧كخى٣غ ٝح٧كٌخٍ. ػْ هيّ طٍٜٞح  ًُ٘ٔٞؽ طل٢ِ٤ِ ٣ٌٖٔ حٓظويحٓٚ ك

طل٤َِ حَُٔى حَُٝحث٢، ٣ٝؼظٔي ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ػ٠ِ طو٤ْٔ حَُٔى ا٠ُ ػ٬ع ١زوخص 

٢ٛ: ُـش حَُٔى ١َٝم ح٫ٓظل٠خٍ حَُٔى١، ٝحطـخٙ حَُٔى ٝط٤ًَزٚ ٝكـٔٚ. ػ٠ِ 

أ٢٘ٗ ٓؤًظل٢ رؼَٝ رؼٞ حُٔٔخثَ حُظ٢ ُْ طِن ػ٘خ٣ش ًخك٤ش ػ٘ي ٓٞحٙ ٖٓ حُ٘وخى 

 ٝحُزخكؼ٤ٖ.

ٗظ٣َش حُٜٔ٘ؾ ح٢ٌُِ٘: »ٗو٬  ػٖ أػخى حٌَُى١ كَٜ أٗٔخم حُظلل٤ِ، 

، ٢ٛٝ: حُظلل٤ِ حُظؤ٤ُل٢ ٝحُظلل٤ِ حُٞحهؼ٢ ٝحُظلل٤ِ «ٜٗٞٙ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ

حُـٔخ٢ُ، ٝأٟخف ا٤ُٜخ طلل٤ِح  ٍحرؼخ  ٛٞ حُظلل٤ِ ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢، ُٝؼَ اٟخكش ٌٛح 

حُ٘ٞع ٖٓ حُظلل٤ِ، ٫ ٣٘ٔـْ ٓغ ط٤ٜ٘ق ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ ُٜخ، ٧ٕ حُظلل٤ِ ٣ظـٚ ا٠ُ 

حُٞكيحص حُـٔخ٤ُش ىحهَ حُؼَٔ حُل٢٘، أ١ أٜٗخ رؼ٘خ٣ظٜخ رخُظ٘خ٢ٓ حُلؼ٢ِ، ٝٛٞ حطٔخم 

ٓؼ٠٘ حُظلل٤ِ، ٝرظ٤ٌِٜ٘خ ٤ُٔ٘ؾ أؿَحٝ ٌٛح حُؼَٔ حُل٢٘، طل٤ي كؼخ٤ُش حُلٞحكِ، 

٢ٛٝ حُٞكيحص حُو٤ٜٜش ح٧ٛـَ، ك٢ حُظ٤ًَذ، ٝٛ٘خ ٌٖٓٔ طل٣ٌَ طٞٓخٗل٢ٌٔ: 

«ؼَٔ ٣٘لَاًح ًخٗض أؿِحء حُؼَٔ ٤ٓجش ح٫طٔخم، كبٕ حُ»
(189)

. 

َُٝرٔخ ًخٕ حٓظويحّ حٌَُى١ ُظ٤ٜ٘ق حُظلل٤ِحص ٗخؿٔخ  ػٖ ٌٛٙ حُظٞك٤و٤ش 

حُظ٢ ٫ُٓض ٗـِٚ، ٢ٛٝ ٤ُٔض ٗخؿؼش أٝ ٗخكؼش ىحثٔخ . ػْ ػَف رً٘ٔٞؽ ٫ٍٕٝ 

رخٍص ىٕٝ إٔ ٣ؼ٠٘ رظطٍٞ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ٖٓ َٓكِش ٧هَٟ، ٝىٕٝ إٔ ٣ظو٠ٜ 

« ح٩ٗ٘خء»ٛٞ حُلخٍ ٓغ ٜٓطِق  ٬ٓرٔخص طزيٍ حُٜٔطِق أٝ طـ٤َ حٓظؼٔخُٚ، ًٔخ

ٖٓ ٌٛح حُٔٔظٟٞ حُـخٗذ »حُِٔظزْ ٓغ ٜٓطِق حُ٘ؼ٣َش، ٟٓٞلخ  إٔ رخٍص هٜي 

حُِـ١ٞ ك٢ حُ٘ٚ، أٝ ٗظخّ حَُُٓٞ ح١ٌُ ٣َر٢ ر٤ٖ هطز٢ حُ٘ٚ حَُٝحث٢: 

ح٢ُ٘٘ٔء، ٝحُٔظِو٢ ىحهَ حُ٘ٚ ًحطٚ، كخُٔ٘٘ت ٛٞ حٌُخطذ، ٌُ٘ٚ حٌُخطذ حٌُخٖٓ ك٢ 

ٛٞ أكي حُؼٞحَٓ ح٠ُٔٔ٘ش ك٢ حُ٘ٚ، ٓؼِٚ ٓؼَ حٌُخطذ أٝ  حُ٘ٚ، ٝحُٔظِو٢ أ٠٣خ  

«حُ٘و٤ٜخص، ٝٝظ٤لظٚ ٢ٛ طِو٢ هطخد ح٢ُ٘٘ٔء ٝحُظـخٝد ٓؼٚ
(184)

. 
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ٝهي حهظخٍ ًٗٔٞؽ ٤ُل٢ ٗظَحّٝ، ٫ٝ ٣ؼٍٞ ػ٤ِٚ ػخىس ك٢ حَُٔى٣خص، ٫ٝ 

ح٧ٓخ٤١َ ٝحُلٌخ٣خص حُ٘ؼز٤ش ٝحُوٜٚ ك٢ ىحثَس ٌٛح »٣ل٤ي حُوٍٞ اٗٚ ٣يهَ 

«رُٞٞؿ٢، رخػظزخٍٛخ ؿ٤ٔؼخ  ٖٓ ٗظخؽ حُؼوَ حُـٔؼ٢حُٔـخٍ ح٧ٗؼَٝ
(181)

، ك٤ِْ 

 ٗظَحّٝ ٖٓٔ حٗظـِٞح ك٢ ػِْ حَُٔى، رَ حٓظلخى ٖٓ حَُٔى٣خص ك٢ ٗـِٚ ح٩ٗخ٢ٓ.

٬ٗٝكع إٔ حٌَُى١ ٫ ٣ؼظٔي ك٢ طؼ٣َلٚ ُِ٘ٔخًؽ حَُٔى٣ش ػ٠ِ ٜٓخىٍٛخ 

 ح٧ٓخ٤ٓش أٝ ٜٜٗٞٛخ ح٤ِٛ٧ش، كوي ػَف رـٞحٗذ ٖٓ ًٗٔٞؽ طٞىٍٝٝف، ػ٠ِ

« حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُٔؼخَٛس»ٓز٤َ حُٔؼخٍ، حػظٔخىح  ػ٠ِ َٓحؿغ أهَٟ ٓؼَ 

( 6899« )ٗظ٣َش حُز٘خث٤ش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢»رخُؼَر٤ش( َُحٓخٕ ِٓيٕ، ٝ 6886)

٬ُٜف ك٠َ. ٣ٝئػَ حٌَُى١ ح٫هظِحٍ ح١ٌُ ٫ ٣ل٢ رخُـَٝ أك٤خٗخ ، ًٔخ ك٢ 

 ػَٟٚ ًُ٘ٔٞؽ ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض.

ِٓٞر٤ش حُلي٣ؼش ُيٟ طللٜٚ ُظؤػ٤َ حُِـ٣ٞخص ٝحٓظويّ حٌَُى١ ٜٓطِق ح٧

ػ٠ِ طل٤َِ حُ٘ٚ حَُٝحث٢، ٓؼظٔيح  ػ٠ِ اٗـخُحص حُ٘وي ح٫ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ، حُظ٢ 

ُطخُٔخ أِٜٛٔخ حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ ًٝٝ حَُٔؿؼ٤ش حُ٘وي٣ش حُل٤َٔٗش، ٖٝٓ أٛلخد ٌٛٙ 

، ًٝخٕ طليع ػٖ حُٞظخثق رٞٛلٜخ ١خهخص I. A. Richardsح٩ٗـخُحص ٣ٍظ٘خٍىُ 

ًخٓ٘ش ك٢ حُِـش، طٌٖٔ حُٔظليع ٖٓ حٓظويحّ ح٤ُ٘لَس حُِـ٣ٞش ك٢ ٗوَ أكٌخٍٙ 

ٝأكخ٤ٓٔٚ ٝٓ٘خػَٙ ا٠ُ ح٥ه٣َٖ، ُٝؼَ أهيّ ٓلخُٝش ُظو٤ْٔ حُِـش ا٠ُ ٝظخثق 

)ُؼِٚ ٣َ٣ي حُٔـِٟ أٝ حُـَٝ(  senseط٘ٔذ ا٤ُٚ، ٌٝٛٙ حُٞظخثق ٢ٛ حُٔؼ٠٘ 

ططٍٞص ٌٛٙ حُٞظخثق ػ٘ي ، Intentionٝٝحُوٜي  Toneٝحُ٘ـٔش  Feelingٝحُ٘ؼٍٞ 

ا٠ُ ٝظ٤لظ٤ٖ، اكيحٛٔخ ُـش حُٔ٘خػَ ٝحُؼخ٤ٗش ُـش ح٧كٌخٍ، ٝػ٘ي  Buhlerرَِٞٛ 

ٝحُٞظ٤لش  Referentialؿخًٞرٕٔٞ ا٠ُ ٓض ٝظخثق ٢ٛ: حُٞظ٤لش حَُٔؿؼ٤ش 

 Phaticٝحُٞظ٤لش حُظٞح٤ِٛش  Conativeٝحُٞظ٤لش حُطِز٤ش  Emotiveح٫ٗلؼخ٤ُش 

، ٝػ٘ي ٛخ٤ُيح١ ح١ٌُ Meta linguisticظ٤لش حُظؼي٣ش ٝٝ Poeticٝحُٞظ٤لش حُ٘ؼ٣َش 

كَٜٛخ ك٢ ػ٬ع ٝظخثق ٢ٛ: حُٞظ٤لش حُل٣ٌَش أ١ حُٞظ٤لش حُٔظؼِوش رخُظـَرش 

، ٝحُٞظ٤لش ح٤ُٜ٘ش Interpersonal، ٝحُٞظ٤لش حُظٞح٤ِٛش Ideationalٝحُوزَس 

Textual ٕرَحٕٝ ٝؿٍٞؽ ر٤َ ح٣ٌُِٖ كَٜح حُٞظخثق حُِـ٣ٞش ك٢ ، ٝػ٘ي ؿ٤ِ٤خ

 .Inter Actionalٝحُٔظلخػِش  Trans Actionalػ٘ظ٤ٖ ٛٔخ حُلخِٓش أٝ حُ٘خهِش ح

إ ٌٛح حُظطٍٞ ح٧ِٓٞر٢ ٝحُِـ١ٞ ك٢ كْٜ حُٞظخثق ٝطلي٣يٛخ ًخٕ أٓخّ 

ح٫ٗظـخٍ ػ٤ِٜخ ك٢ ػِْ حَُٔى. ٬ٗٝكع إٔ حٌَُى١ أ٠٣خ  ػٔي ا٠ُ اؿلخٍ َٓحؿؼٚ 

ؼخ٫  ٌُُي ٓخ أٍٝىٙ ٖٓ ؿخُزخ  ك٢ ٓزلؼٚ حُؼخ٢ٗ ػٖ حَُٔى حَُٝحث٢، ًٌَٝٗ ٓ

، كوي كِِٜخ، Reflectionط٤ٜ٘لخص ٓظؼيىس َُِح١ٝ ٝٓٞهؼٚ، ٜٝٓ٘خ طو٤٘ش حُؼخًْ 

ٝر٤ٖ كخ٫طٜخ حٓظ٘خىح  ا٠ُ آٍحء ًؼ٤َس ٫ ٗؼَف ٜٓيٍٛخ، ٝإ طٞٗلض ٌٛٙ ح٥ٍحء 

                                                                 
.56. المصدر نفسو ص695

 



 ـ 414ـ  

رٔ٘خه٘ظٚ حُٞحػ٢ ٝحٓظزٜخٍحطٚ حُلخًهش، ًٔخ ك٢ ه٬ٛش كي٣ؼٚ ػٖ ٌٛٙ حُظو٤٘ش: 

حُؼٌْ ك٢ حَُٝح٣ش حُٔؼخَٛس طؼي هلِس رؤِٓٞد حَُٝح٣ش ًِٚ ٖٓ إ ظٍٜٞ طو٤٘ش »

ح٢ُٔ٘ حُظو١َ٣َ ح٩هزخ١ٍ ح٧كخى١ حَُإ٣ش، ا٠ُ ٗخك٤ش حُؼَٝ حُٟٔٞٞػ٢ 

حُو٣َذ ٖٓ حُؼَٝ حُيٍح٢ٓ.. ٌُُٝي كبٕ حَُٝح٣خص حُظ٢ حػظٔيص ػ٠ِ طو٤٘ش 

 حَُٔح٣خ ًزلغ ػٖ ؿٔخع حَُح١ٝ، ٝؿؼِظٚ ٓـَى َٓآس ًز٤َس ٣ـظٔغ ك٢ ٓخكظٜخ

ٗظخص حٍُٜٞ حُٔظ٘خػَس ػ٠ِ ٛللخص حَُٔح٣خ حُٔظٌَٔس ٝحُٔوؼَس ٝحُٔليرش، رَ 

ؿَىطٚ ٖٓ حُظِٔق رؤِٓلش حُٞػ٢ ٝحُظو٤ٖ٘ حُوخثٔش ػ٠ِ حُؼوخثي ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خص، 

ٝكَٜطٚ ك٢ ٓـخٍ ح٩ىٍحى حُل٢ٔ أٝ حُؼو٢ِ ٍُِٜٞ حُٔزخَٗس أٝ حُٔؼٌٞٓش، ٝك٢ 

رٔؼخرش حُٔؼ٤خٍ ح١ٌُ طوّٞ رٚ ٓخثَ أك٤خٕ أهَٟ كِٔظٚ ٍإ٣ش ٣ٞٓش ٓلخ٣يس، طٌٕٞ 

«حَُإٟ
(181)

. 

٣ٌٝخى حٌَُى١ ٣٘لَى ر٤ٖ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد ح٣ٌُٖ ػ٘ٞح رخ٫طـخٛخص 

حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ك٢ كي٣ؼٚ حُظل٢ِ٤ٜ ػٖ حٓظل٠خٍ ح٧كؼخٍ 

ٝح٧ُٓخٕ ٝحُٜلخص ٝح٧ٓخًٖ ٝح٧كخى٣غ ٝحُظؤ٬ٓص ٝح٧كٌخٍ، ٍٝٗٞى ٓؼخ٫  ٌُُي 

ٍ: ط٤ٜ٘  لٚ ٫ٓظل٠خٍ حُظؤ٬ٓص أٝ ح٧كٌخ

 ح٧ِٓٞد حُٔزخَٗ.

 ح٧ِٓٞد ؿ٤َ حُٔزخَٗ.

 حُظو٣ََ حَُٔى١.

 ح٧ِٓٞد حُلَ ؿ٤َ حُٔزخَٗ.

 ح٧ِٓٞد حُلَ حُٔزخَٗ.

ػٔش حُظزخّ ٝحٟق ك٢ ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق. كٜٞ ٫ ٣ؼَف رؼ٘خَٛ ط٤ٜ٘لٚ طؼ٣َلخ  

ًٔؼَ هُٞٚ ػٖ  ٗظ٣َخ  كلٔذ، رَ ٣ظؼيٟ ًُي ا٠ُ ططز٤وٚ ػ٠ِ ٍٝح٣خص ػَر٤ش،

٣ؤط٢ ٌٛح ح٧ِٓٞد رٌؼَس ٓوظِطخ  رخُظوخ٣ٍَ »ح٢ُٔ٘ حَُحرغ ٖٓ ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق: 

حَُٔى٣ش ٧كؼخٍ حُلٌَ، ٝٛٞ أِٓٞد ٗخثغ ك٢ حَُٝح٣خص حُٔؼخَٛس، ٝروخٛش ك٢ 

حَُٝح٣خص ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ش حُظ٢ حػظٔيص ػ٠ِ ط٣َٜٞ حُؼخُْ حَُٝحث٢ ًِٚ ٖٓ ه٬ٍ 

«ٖٓ حُ٘و٤ٜخص حٍطٔخٓٚ ػ٠ِ حُؼوَ حُزخ٢٘١ ُٞحكيس
(189)

، ػْ ٣ؼخُؾ طؼَؿخص ٌٛح 

 ُ٘ـ٤ذ ٓللٞظ. « هَٜ حُ٘ٞم»ح٢ُٔ٘ ٝط٣ِٞ٘خطٚ ػ٠ِ ٍٝح٣ش 

ٝحهظظْ حٌَُى١ ىٍحٓظٚ حُ٘ظ٣َش َُِٔى حَُٝحث٢ ربٟخءس ٓلّٜٞ حُظ٤ُٞق أٝ 

رخػظزخٍ حَُٝح٣ش ٬ٌٗ  أِٓٞر٤خ  ط٤ُٞل٤خ ، ٣ٝ٘٘ؤ ٌٛح ح٧ِٓٞد ػٖ  Stylisationح٧ِٓزش 

ر٤ش حُٔٔظويٓش ك٢ حَُٔى، أٝ ػٖ طؼيى ح٧ٛٞحص ٝحُِٜـخص. طؼيى حُوٞحُذ ح٧ى
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)رخُؼَر٤ش « حُوطخد حَُٝحث٢»ٝحٓظؼخٕ رَ٘ف ٌٛح ح٧ِٓٞد رزخهظ٤ٖ ك٢ ًظخرٚ 

(، ٝأًَٔ ؿٜيٙ رٟٞغ ٓو٤خّ ُظل٤َِ ٗٚ َٓى١ حٛظيٟ ا٤ُٚ ٖٓ ٌٛٙ 6899

حُيٍحٓش حُ٘ظ٣َش، ٝٛٞ ٓو٤خّ هخرَ ُِظطز٤ن حهظزَٙ ك٢ ىٍحٓظٚ حُظطز٤و٤ش ٓٔخ 

ـؼَ ٖٓ ًظخرٚ ٗخكؼخ  ك٢ حهظزخٍحص حُٔؼخهلش، ٝػ٠ي ًُي ربًًخء ٓلخُٝظٚ ُٜٞؽ ٣

ٍإ٣ش ٗوي٣ش ػَر٤ش ك٢ حَُٔى، طٔظل٤ي ٖٓ ػِْ حَُٔى رٔوظِق حطـخٛخطٚ حُـي٣يس، 

ٝىٕٝ إٔ طظٌَ٘ ُِظَحع حُ٘وي١ حُؼخ٢ُٔ ك٢ كْٜ حُوٚ ٝحَُٝح٣ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُ٘وي 

ُِـش حُل٤َٔٗش ٝرٔ٘خٛؾ أػ٬ٜٓخ. ح٫ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ ح١ٌُ أَٛٔ ُيٟ حُٔ٘ظـ٤ِٖ رخ

:ٚ  ٌٝٛح ٓخ ؿؼِٚ ٓو٤خٓٚ ٣ٜٔي ٬ُهظزخٍحص روُٞ

ػ٠ِ ٝؿٚ ح٩ؿٔخٍ، كبٕ حُزخكغ ٣ٔظط٤غ ػٖ ٣َ١ن ٌٛٙ حُٞٓخثَ حُؼ٬ع، »

إٔ ٣َٛي حُظٞحَٛ حَُٔى٣ش ك٢ أ٣ش ٍٝح٣ش، رٌَ « ح٫رظيحع ٝحُظٌَحٍ ٝح٩كٜخء»

٣َزخ  ٖٓ ح٠ُز٢ حُؼ٢ِٔ ٧كـخّ ٓٔظ٣ٞخص حَُٔى، ًٔخ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ويّ ٝٛلخ  ٓو٘٘خ  ه

ٌٛٙ حُظٞحَٛ، ٝرٌُي ٣ٌٖٔ كْٜ حُ٘ٚ ٝح٫ٓظٔظخع رٚ كٜٔخ  ٝحٓظٔظخػخ  هخث٤ٖٔ ػ٠ِ 

«حُوزٍٞ ٝحُو٘خػش ٝحُلْٜ، ٤ُْٝ ػ٠ِ حُظـ٣ََ ٝح٫ٗزٜخٍ ٝح٫ٓظ٬ّٔ
(189)

. 

 ٫ٝريّ ٖٓ ًًَ ح٬ُٔكظخص حُظخ٤ُش:

٫طـخٛخص حُـي٣يس حػظٔي حٌَُى١ ػ٠ِ ؿٜٞى ٓخرو٤ٚ ٖٓٔ حٗظـِٞح ػ٠ِ ٌٛٙ ح -

 أٓؼخٍ ٤ِٓح هخْٓ ٝٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ ٠٘ٔ٣ٝ حُؼ٤ي ٝٓٞحْٛ.

٣لظخؽ حٌُظخد، ٓؼَ ؿخُز٤ش حُ٘وي حُ٘ظ١َ حُـي٣ي ا٠ُ طيه٤ن حُٜٔطِلخص ُٞكَطٜخ  -

ح١ٌُ ًًَ ُٚ  Motivationٝطؼيى حٓظؼٔخ٫طٜخ، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ٜٓطِق حُظلل٤ِ 

ي ًَٔ ح٣٩ٜخّ، ٝهي ٛخٍ ٓؼ٠٘ آهَ ٛٞ حُظـ٣َذ، ر٤٘ٔخ حُظـ٣َذ ٜٓطِق ٣ل٤

 ٬ُٓٓخ  ٬ُٓظويحّ حُز٣َوظ٢ ك٢ حَُٔٔف.

 ػ بروز النظريات الشكمية:11
ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ ؿ٣َٔخّ ٣لظَ ٌٓخٗش ًز٤َس ك٢ ػِْ حَُٔى، كوي ٗيٍ إٔ 

ٖٔ ٗظَٝح َُِٔى٣خص، أٝ أهٌٝح رخطـخٛخص حُ٘وي  ٝؿيٗخ رخكؼخ  أٝ ٗخهيح   ػَر٤خٓ 

ٔي ك٢ َٓؿؼ٤ظٚ ؿ٣َٔخّ ٝٗظ٣َظٚ حَُٔى٣ش. حُـي٣يس ُِوٜش ٝحَُٝح٣ش، ُْ ٣ؼظ

ػ٠ِ ٓ٘خٍف حُظٔؼ٤٘٤خص، ِِٓٔش ٗوي٣ش « حُيحٍ حُؼَر٤ش ٌُِظخد»ٝػ٘يٓخ حكظظلض 

، َٗ٘ص ًظخرخ  ُٔلٔي حُ٘خَٛ حُؼـ٢ٔ٤ )طْٞٗ( كَٔ ػ٘ٞحٕ «ٓٔخء٫ص»رؼ٘ٞحٕ 

 (.6889« )ك٢ حُوطخد حَُٔى١: ٗظ٣َش ه٣َٔخّ»

ُ٘ظ٣َش ُْ طٜخىف ٖٓ ٗلّٞ إٔ ٌٛٙ ح»هٍَ حُؼـ٢ٔ٤ ك٢ ٤ٌِ٘ٓش ىٍحٓظٚ 

حُيح٤ٍٖٓ حُؼَد ٟٛٞ، كِْ ٣ظٞكَ ػ٠ِ ىٍحٓظٜخ ٝطوي٣ٜٔخ ا٫ ػيى ٓليٝى ْٜٓ٘ 
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«كظ٠ ٤ُيحهِ٘خ ٗؼٍٞ رؤٗ٘خ ٗطَم أٍٟخ  رٌَح  
(188)

، ٝٓؼَ ٌٛح حُ٘ؼٍٞ ٣ـخك٢ 

حُٞحهغ، كوي ٫كظ٘خ إٔ ؿ٣َٔخّ ٝٗظ٣َظٚ ح٧ًؼَ ٍٝٝىح  ك٢ َٓؿؼ٤ش ح٥ه٣ٌٖ 

حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٣ٝؼُِ ًُي هِش ا٬١ع حُؼـ٢ٔ ػ٠ِ  رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ٗوي

حٌُظذ ٝحُيٍحٓخص حُٔؼ٤٘ش رخُٟٔٞٞع، كوي ًًَ ىٍحٓش ٝحكيس ػٖ حُوٜش ٢ٛ 

٤َُٔٔ حَُُٔٝه٢ )ٝؿلَ ػٖ حْٓ ؿ٤َٔ ٗخًَ ح١ٌُ « ٓيهَ ا٠ُ ٗظ٣َش حُوٜش»

ٗخًٍٚ حُظؤ٤ُق(، ٝىٍحٓش ٝحكيس ك٢ حُٔلّٜٞ ٤ٓ٧٘ش ٤ٍٗي، ٝأٍرغ ىٍحٓخص ك٢ 

ُٔخ٤ٓش أٓؼي ٝٛيٟ ٝٛل٢ ٝٓخ١ٍ ٣ُخىس، ٫ٝ ٗي إٔ ًُي حٗؼٌْ ِٓزخ  حَُٔٔف 

ػ٠ِ طؼ٣َق حُؼـ٢ٔ رٌٜٙ حُ٘ظ٣َش، كٜٞ ٓٔزٞم رـٜٞى ػ٤ِٔش ٓخروش طؼ٣َلخ  ٗظ٣َخ  

أٝ ططز٤و٤خ  أٝ ٓٔخٍٓظٜٔخ ُيٟ رخكؼ٤ٖ ٝٗوخى ًؼ٣َ٤ٖ. إً ٣ٔظلخى ٖٓ ٌٛح حٌُظخد إٔ 

 رٌٜح حُ٘خهي حُٔ٘ظَ. رخكؼخ  آهَ ٠٣خف ا٠ُ هخثٔش حُزخكؼ٤ٖ حُٔؼـز٤ٖ

 أٟٝق حُؼـ٢ٔ٤ إٔ ؿ٣َٔخّ ُْ ٣ئُق ىٍحٓش طٔظٞػذ ٗظَس طؤ٤ُل٤ش ؿخٓؼش

ؿٜخُح  ٗظ٣َخ  ٣ظ٤ق ُِيحٍّ َٓؿؼخ  ٤ٍٓٔٞ حُظ٘خٍٝ، كؼَف رٔئُلخطٚ ح٧ْٛ رب٣ـخُ، 

:٢ٛٝ 

 (.6811حُز٣ٞ٤٘ش حُي٤ُ٫ش ) -6

 (.6891ك٢ حُٔؼ٠٘ ) -2

 (.6899حُؼٞحَٓ ٝحُوخثٕٔٞ رلؼَ ٝحٍُٜٞ ) -9

 (.6899حُٟٔٞٞػخص ًحص حُو٤ٔش )يسأنخ يٍ يسبئم انذالنخ انسشدَخ:  -9

ٝأٗخٍ ك٢ ٬ٓكظخص ػخ٤ٗش ا٠ُ ؿِٔش ٖٓ حُيٍحٓخص حُٔظز٤٘ش ٜٓ٘ـٚ ط٘ظ٤َح  أٝ 

ططز٤وخ  أٝ حُٔظٞه٤ش ١َكخ  ٖٓ حُظل٤َِ أًؼَ ٟٝٞكخ ، ٝؿ٤ٔؼٜخ رخُِـش حُل٤َٔٗش. 

هٜخ رخُٜٔ٘ؾ، ٜٝٓ٘خ ح٫هظ٬ف ٫ٝكع أ٠٣خ  حهظ٬كخ  ر٤ٖ ٌٛٙ حُيٍحٓخص، ػ٠ِ حطلخ

أهَ حُٔلخ٤ْٛ اػخٍس ُِـيٍ، ٝٛٞ حُلخػَ ح١ٌُ »ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ك٢ ٝحكي ٖٓ 

٣ٜ٘ق ػ٘ي ؿ٤ٔغ حُيح٤ٍٖٓ ٟٖٔ حُٔلٍٞ حَُٔى١ ك٢ حُٔٔظٟٞ حُٔطل٢ 

رخػظزخٍٙ ٝكيس ط٤ًَز٤ش ٗل٣ٞش ٫كظ٘خ ٓغ ًُي أٗٚ ٫ ٣ٌظٔذ ٛلظٚ طِي ا٫ 

«ك٢ حُٔٔظٟٞ حُؼ٤ٔن رظل٤ِٔٚ ى٫ُش حُلخػ٤ِش حٌُخٓ٘ش
(911)

. 

« حٌُٕٔٞ حُظ١َ٣ٜٞ»ٝػٔش حهظ٬كخص ك٢ ى٫٫ص ٜٓطِلخص أهَٟ ٓؼَ 

، َٝٓى ًُي إٔ ُيٟ ؿ٣َٔخّ ك٘يح  ٖٓ حُٜٔطِلخص رخُؾ حُٞكَس ػ٠ِ «حُٔئط٢»ٝ

ٗلٞ ٫ ٌٗخى ٗـي ُٚ ٗظ٤َح  ك٢ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش. ٝكيى أْٓ ػِٔٚ رخُٟٞٞف 

َٝ ا٫ ٓخ كَٜ ر٘ؤٗٚ اؿٔخع أٝ ٗزٚ اؿٔخع، ٝح٧ٓخٗش حُؼ٤ِٔش، ٝأٗٚ ُٖ ٣ؼ
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ٝح٫ٗط٬م ٖٓ ح٧كٌخٍ ح٧هَ ط٘ؼزخ  ا٠ُ ح٧ًؼَ ط٘ؼزخ ، ٝحٓظؼٔخٍ حُٔؼَد ٖٓ 

 ٜٓطِلخطٚ ٓغ اػخىس حُ٘ظَ ك٤ٚ ٝطؼي٣ِٚ.

ػَف حُؼـ٢ٔ٤ رؼِْ حُي٫ُش رخُويٍ ح١ٌُ ٣ٔٔق رٟٞغ ٗظ٣َش ؿ٣َٔخّ ك٢ 

٤ُٕ٘ٔٞ ح٣ٌُٖ ٣ًَِٕٝ ػ٠ِ حُيحٍ ح٧»ا١خٍٛخ حُٔؼَك٢ حُؼخّ. كوي أْٓ ٌٛح حُؼِْ 

ٓو٤ٜٖ حُٔيٍُٞ ٖٓ ٓـخٍ حٛظٔخْٜٓ رخػظزخٍٙ ؿ٤َ هخرَ ُِظو٤ْٔ ٝكن حُٞكيحص 

«ح٤ُِٔٔس
(916)

. ًًَٝ إٔ ػِْ حُي٫ُش ٗخَٓ ُؼِّٞ اٗٔخ٤ٗش، ٝإٔ حُؼ٬ٓخط٤ش أَٗٔ ٖٓ 

حُِٔخ٤ٗش، ٝىٝ ٍٓٞٓٞ ٣ئًي إٔ ح٤ُ٘ٔ٧ش ٤ُٔض ٟٓٞ كَع ٖٓ كَٝع حُؼ٬ٓخص 

وخُلٚ رخٍص حَُأ١، ٝإٔ ٝظ٤لش ػِْ حُي٫ُش ك٢ ارَحُ ك٤ًَش حُي٫ُش حُؼخّ، ر٤٘ٔخ ٣

ٝاػخىس ر٘خثٜخ. ٝهِٚ ا٠ُ ك٤َٟظ٤ٖ، حُل٤َٟش ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ط٘ظ٢ٜ حُي٤ُ٫ش ا٠ُ 

اكَحُٛخ ٢ٛ إٔ حُي٫ُش ٓؼِٜخ ٓؼَ حُِـش ٌَٗ ٤ُٝٔض ٓخىس، ٝحُل٤َٟش حُظخرؼش ُٜخ 

٠ حُِـش ًٌُي ـ ا٠ُ ٗظخّٝحُٔظلَػش ػٜ٘خ ٢ٛ إٔ حُي٫ُش هخٟؼش ـ ه٤خٓخ  ػِ
(912)

. 

ٖ: أُٜٝٔخ  ٝأٟٝق حُؼـ٢ٔ٤ إٔ حُيٍحٓش حُي٤ُ٫ش ػ٘ي ؿ٣َٔخّ طوّٞ ػ٠ِ ٓزيأ٣

ح٫ٓظوَحء ح١ٌُ ٢َٓ٣ ا٠ُ ح٩كخ١ش رخُٞحهغ حُٔٞٛٞف، ٝػخ٤ٜٗٔخ حُظل٤َِ ح١ٌُ 

٣وظ٢٠ حُٞكخء ُِٔؼخٍ حًُ٘ٔٞؿ٢ حُٔ٘ٔلذ ػ٠ِ ٌٓٞٗخص حُٔيٝٗش. أٓخ ٤ِٓٝش 

وطخد ٝطل٤ٌي حُٞكيحص حٌُٔٞٗش ُٚ ػْ اػخىس ر٘خثٜخ ٝكن ؿٜخُ حُي٤ُ٫ش ك٢ٜ طلـ٤َ حُ

طِظِّ حُ٘ٚ ٝطظو٤ي رٚ، ًُي »ٗظ١َ ٓظٔن حُظؤ٤ُق. ٝأٟخف إٔ حُيٍحٓش حُي٤ُ٫ش 

إٔ حُـخ٣ش حُٔٔظٜيكش ٖٓ حُيٍحٓش ٢ٛ ارَحُ آ٤ُش حُ٘ٚ ك٢ هِن حُٔؼ٠٘ ٝطز٤ِؾ 

«ٛيحٙ
(919)

. 

:ٖ  ٝطٔظٌَٔ حُيٍحٓش حُي٤ُ٫ش ك٢ ٓٔظ٤٣ٞ

ٖ: طحٍ،يستىي س -1  ٣٘٘ؼذ ا٠ُ ٤ٌٗٞٓ

-  :ٌ ٣ٝوّٞ أٓخٓخ  ػ٠ِ طظزغ ِِٓٔش حُظـ٤٤َحص حُطخٍثش ػ٠ِ كخُش يكىٌ سشد

 حُلٞحػَ.

-  :ٍ َُب ٌَش أوث ٤ؾ ويكٌى تصى ػش ػ٠ِ ٔٗ ُٔزٞؼ ٣ش ح ٍٞ ٔش حُٜ َحؽ ح٧ٗظ ظو ُٚ ٓح ـخ ٓٝ

.ٚ ٔخكظ ٓٝ  ٚ  حُ٘

٣ٝوظٚ ريٍحٓش حُز٤٘ش حُؼ٤ٔوش حٓظ٘خىح  ا٠ُ ٗظخّ  ويستىي ػًُق: -0

 حُٔؼ٣ٞ٘ش حُٜـَٟ. حُٞكيحص

ٝػٔي حُؼـ٢ٔ٤ ا٠ُ حُظؼ٣َق ر٘ظ٣َش ؿ٣َٔخّ ٖٓ ٜٗٞٛٚ، كؼَف 

رخَُٔى٣ش حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُِٔلٞظخص حُٔظظخرؼش ٝحُٔٞظلش حُٔٔظ٘يحص 
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ك٤ٜخ ُظ٘خًَ أ٤ُ٘ٔخ  ؿِٔش ٖٓ حُظَٜكخص حُٜخىكش ا٠ُ طلو٤ن َٓ٘ٝع. ٝٓخ ٣ٔٞؽ 

رظش طلٌْ حُٔظل٫ٞص حُٔظ٘ٞػش آٍخء هٞحػي حُ٘لٞ حَُٔى١ ٛٞ ٝؿٞى آ٤ُخص ػخ

حُٔظـ٤ِش ك٢ أٗٔخ١ حَُٔى حُٔؼَٝكش، ٝطوّٞ ٌٛٙ ح٤ُ٥خص ػ٠ِ ػيى ٓليٝى ٖٓ 

 «.حُؼٞحَٓ»حُطخهخص حُيحكؼش حُٔ٘ظظٔش ك٢ أٗٔوش ٓؼ٤٘ش ٣ـٔغ ر٤ٜ٘خ 

ػْ َٗف حُؼـ٢ٔ٤ ػ٘خَٛ ٌٛٙ ح٤ُ٥خص ٜٝٓطِلخطٜخ، ٓؼَ حًُ٘ٔٞؽ حُؼخ٢ِٓ 

ٟٔٞٞع، ٝحُٔئط٠ ٝحُٔئط٠ ا٤ُٚ، ٝحُٔٔخػي ٖٓ ك٤غ ٛٞ ٗظخّ ػخرض، ٝحُلخػَ ٝحُ

ٝحُٔؼخٍٝ، ٝح٧ًٗٔٞؽ حُؼخ٢ِٓ ك٢ ك٤ًَظٚ، ٠ٓٝخػلش حَُٔ٘ٝع حَُٔى١ ٝأٗٞحع 

ح٫ٗظوخٍ ًخُظل٣َٞ ح٫طٜخ٢ُ ٝحُظل٣َٞ حُٔل٢٠ ا٠ُ ح٫ٗلٜخٍ، ٝحُٜزش ٝح٫هظزخٍ، 

 ٝرؼٞ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ طط٣َٞ ُظ٤ٜ٘ق رَٝد ُِٝٞظخثق حُظ٢ كيىٛخ.

إٔ حُوطخد حَُٔى١ ٤ُْ ٓؼخى٫  »ظخثؾ ٓلخىٛخ ٝهِٚ رؼي ًُي ا٠ُ ٗ

َُِٔى٣ش. كٌَِ ٖٓ حُٜٔطِل٤ٖ ٓلٜٞٓٚ ٝكيٝىٙ. ٣يٍ حُوطخد حَُٔى١ ػ٠ِ 

حُ٘ٚ حُٔوَٝء ك٢ كو٤وظٚ حُٔخى٣ش ٖٓ ك٤غ ٛٞ ٗٚ ٌٓظٞد، رِـش ٓؼ٤٘ش 

ٝطٔظـَم هَحءطٚ ٝهظخ  ٓؼِٞٓخ  ًٔخ طو٠غ ُظَط٤ذ ُٓخ٢ٗ هط٢. أٓخ حَُٔى٣ش 

ًُي ػ٠ِ َٟد ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُوَحءس ٣َ١ٝوش هخٛش ك٢ كظل٤َ ػ٠ِ حُ٘و٤ٞ ٖٓ 

ٝٛق حُٔخىس ٝط٘ظ٤ٜٔخ، أ١ اػخىس ًظخرظٜخ حٗط٬هخ  ٖٓ ك٤َٟش ٓئىحٛخ إٔ حُٔؼ٠٘ 

٤ُْ ٓؼط٠ هز٤ِخ ، اٗٔخ ٣ٔظوِٚ ٖٓ كٕ٘ٞ حُظآُق ٝح٫هظ٬ف ٝحُظوخرَ حُوخثٔش ر٤ٖ 

٫ٝ طوظٚ  حُٞكيحص حُظ٤ًَز٤ش حُؼخ٤ِٓش ٝحُظل٫ٞص حُٔظظخرؼش ك٢ حُٔلٍٞ ح٤ُٔخه٢.

حَُٔى٣ش رخُوطخد ح٧ىر٢ ىٕٝ ٓٞحٙ، رَ ٣ـُٞ ططز٤ن ٓو٫ٞطٜخ ػ٠ِ ٜٗٞٙ 

«ؿ٤َ ٓٞٓٞٓش أىر٤خ  ًخُٜ٘ٞٙ حُل٠خ٣ٍش حُل٣ٌَش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُوخ٤ٗٞٗش
(914)

. 

٣ٝظَٜ حٌُٕٔٞ حُظ١َ٣ٜٞ رخُٔلَىحص حُٔؼـ٤ٔش ٝحٍُٜٞس ٝرخُـَٝ 

وش ٖٓ ٝكيحص ى٤ُ٫ش ٝحُيٍٝ حُـَٝ، ٝرخُوخثْ رخُلؼَ. ر٤٘ٔخ طظؤُق حُز٤٘ش حُؼ٤ٔ

رٔٔظ٣ٞخطٜخ حُٔظؼيىس: حُٔؼْ٘ ٖٓ ك٤غ ٛٞ ٓٔش ٤ِٔٓس، « حُٔؼخْٗ»ٛـَٟ ٓٔخٛخ 

 ٝحُٔؼخْٗ ح٤ُٔخه٤ش، ٝحُوطذ حُي٢ُ٫ ٝحَُٔرغ حُي٢ُ٫.

كَٙ حُؼـ٢ٔ٤ ػ٠ِ حُظؼ٣َق ر٘ظ٣َش ؿ٣َٔخّ، حُظ٢ طؼ٤َ ؿي٫  ٝٗوخٗخ  

« ػِْ حُي٫ُش»ػِْ ٛٞ ٓؼ٣َ٤ٖ، ٝطـ٘ذ طٞؿ٤ٚ حُ٘وي ُٜخ، ٧ٜٗخ طٔظٔي أُٜٛٞخ ٖٓ 

٣ِٓش »ح١ٌُ حػظَف رظٌِلٚ ٝٝكَس ط٤ُٞي ٜٓطِلخطٚ حُٜؼزش. ٝػيّ ٖٓ ك٠خثِٜخ 

اػخىس ح٫ػظزخٍ ُِٜ٘ٞٙ، ٝطـي٣ي ٗظَط٘خ ا٤ُٜخ، ربُحكش ٓخ ػِن رٜخ ٖٓ ًٍخّ ٛخثَ 

ٖٓ حُظؤ٬٣ٝص حُظ٢ حٗظٜض ك٢ أك٤خٕ ًؼ٤َس ا٠ُ طؼ٣ٞٞ حُ٘ٚ ح٢ِٛ٧ حُ٘ٚ 

«٤ش ا٫ ٌٛٙ ح٣ُِٔش( ٫ٓظلوض إٔ طلظ٠ رخ٫ٛظٔخّحُلؼَ، )ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ُِي٫ُ
(911)

. 
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٣ؼزَ ًظخد حُؼـ٢ٔ٤ ػٖ حٓظ٤ؼخد ٗظ٣َش ٖٓ أػوي ٗظ٣َخص ػِْ حَُٔى، 

كِطخُٔخ حٓظؼِٔض ٗظ٣َش ؿ٣َٔخّ أٝ ؿٞحٗذ ٜٓ٘خ ُيٟ ٗوخى ح٫طـخٛخص حُـي٣يس 

حُٔظٌٞٗش ٝرخكؼ٤ٜخ، ًٌُٝي كؼَ ٓئُق ٌٛح حٌُظخد ك٤ٖ ١زن ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ك٢ 

، «٤ًِِش ٝىٓ٘ش»ُؼزي هللا رٖ حُٔولغ ٖٓ « ح٧ٍحٗذ ٝحُل٤ِش»ظخرٚ ػ٠ِ ٗٚ هخطٔش ً

ّٔطٜخ ٓٔخ   ؿ٤َ أٗٚ، ٓؼَ رو٤ش حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى، حهظٍِ رؼٞ ػ٘خَٛ حُ٘ظ٣َش أٝ ر

٤٘٣َ ا٠ُ اطٜخكٜخ رخ٤ٗ٬ٌُ٘ش ٝحُظٌَ٘ ح٧ِٓٞر٢ حُِٔخ٢ٗ، ط٘ظ٤ظخ  ُِي٫ُش، أٝ 

 ٝحُظ٤ٜ٘لخص ح٬ُُٓش ٝؿ٤َ ح٬ُُٓش.٤ٟخػخ  ُٜخ ك٢ ه٠ْ حُظل٣َؼخص ٝحُظ٤َٓٔخص 

 ػ ارتهاف لممرجعية الغربية:12
ٜٗيص حُظٔؼ٤٘٤خص، ًٔخ ٫كظ٘خ، حٗظ٘خٍح  ٝحٓؼخ  ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس حُٔظٌٞٗش 

ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝحٍطٜخٗخ  ًخ٬ٓ  أٝ ؿِث٤خ  َُِٔؿؼ٤ش حُـَر٤ش، حٗيٍحؿخ  ك٢ 

 ٍح  ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ حُؼَر٤ش.حُظو٤ِي حُـَر٢ حُٔـظِذ ٝططز٤وٚ طؼٔلخ ، أٝ ؿٞ

حُز٤٘ش »ٖٝٓ أٓؼِش ًُي ًظخد ػزي حُـ٤َِ َٓطخٝ )حُـِحثَ( ٝػ٘ٞحٗٚ 

(، ٝىٍّ ك٤ٚ ٓئُلٚ حُوٚ حَُٝحث٢ ٖٓ 6889« )ح٤ُِ٘ٓش ك٢ حُوٚ حَُٝحث٢

ٝؿٜش ٗظَ ُٔخ٤ٗش. ٝهي ٗيد حُٔئُق ٗلٔٚ ُٔؼخُـش ٌٛح حُٟٔٞٞع ٫ػظوخىٙ إٔ ػٔش 

خد ٝحُوَحءس، ٓٔظل٤يح  ٖٓ أرلخع حُِٔخ٤٤ٖٗ اٌٗخ٤ُش هخثٔش ٢ٛ اٌٗخ٤ُش ُٖٓ حُوط

ٖٓ ىٍٝٓٞٓٞ ا٠ُ ؿ٤َحُي رَحْٗ، ٤ٓ٫ٝٔخ رلؼٚ ك٢ حُوخٍة حُٔظـ٤َ )حََُٔٓ 

ا٤ُٚ( ح١ٌُ ٣ٌَ٘، رَأ٣ٚ، أكي حُؼ٘خَٛ ح٧ٓخ٤ٓش ٌَُ ػ٤ِٔش َٓى ه٢ٜٜ، ػ٬ٝس 

أٗٚ ٫ُٞ حُوخٍة حُٔظـ٤َ ُٔخ ًخٕ حُوخٍة حُؼخرض، ٝرخُظخ٢ُ، ُٔخ ًخٕ ٛ٘خى »ػ٠ِ 

٢ء حٓٔٚ اريحع أٝ ٢ٗء آهَ، ٝؿي٣َ رٌٜح حُوخٍة حُٔظـ٤َ ٤ِٓس أٗٚ ٣ٌَ٘ ٝظ٤لش ٗ

أٓخ٤ٓش ك٢ أ١ اريحع كظ٠ إٔ رؼٞ حُ٘ويس ٣َٟ أٗ٘خ ٌٗظذ ىحثٔخ  ك٢ ٓز٤َ إٔ 

«ٗوَأ
(911)

. 

٫ٝ ٣ول٠ ٓخ ك٢ ٌٛح ح٬ٌُّ ٖٓ حهظ١٬ ٣ل٤َ ح٩ريحع ًِٚ، رَ ٝأ١ ٢ٗء 

حُوخٍة »أػَف، ا٠ُ ٓلّٜٞ آهَ ٓؼَ ٓؼ٠٘ حُٞؿٞى ٝأَٛ حُل٤خس، ٝٓخ ٫ 

)٣خ ُِؼـذ!(. ٌُٝ٘٘خ ٗظخرغ ػَٝ ٌٛح حٌُظخد رب٣ـخُ ُ٘ظؼَف ػ٠ِ ٓيٟ «. حُٔظـ٤َ

حُظؤػ٤َ حُـَر٢ حُٔطِن ػ٠ِ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ حُٔؤه٣ًٖٞ رٌٜٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، 

 ىٕٝ ىٍّ ًخف.

ًًَ حُٔئُق أٗٚ ٣لَِ حُٜ٘ٞٙ، ؿ٣َخ  ػ٠ِ ػخىس حُزخكغ حُِٔخ٢ٗ ٖٓ ك٤غ 

يُُٜٞخ ٝىٍٓخ  ٧ٟيحىٛخ ٝطؼخٍٝ أٛٞحطٜخ ٣َ١ٝوش ٗطوٜخ ٓـٍٜٞس أٝ ىحُٜخ ٝٓ

ٖٓ ه٬ٍ ح٧ُٓ٘ش »ٜٓٔٞٓش، ٝٛٞ ٓخ ٤ٓوّٞ رٚ ٓغ حُز٤٘ش ح٤ُِ٘ٓش، ٝحُٞهٞف ػ٤ِٜخ 
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حُٔظؼيىس حُٔظـخ٣َس )ٓخٝ، كخَٟ، ٓٔظوزَ(، ٝٓخ ٣وّٞ ٓوخّ ح٧ُٓ٘ش ٖٓ أىٝحص 

٠ إٔ حُِٖٓ حُٔخ٢ٟ أهَٟ أٝ ٤ٓخهخص.. حُن، رٞحٓطش ػ٤ِٔش ح٫ٓظزيحٍ، رٔؼ٘

٣ظَٜ ػ٬هش حٓظزيحٍ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُِٖٓ حُلخَٟ ك٢ ٤ٓخم ٢ٓ٬ً كخَٟ أٝ ٓخٝ 

« أ»أٝ ٛٔخ ٓؼخ ، ٝرؼزخٍس أهَٟ ٣ظْ ٌٛح حُظؼخَٓ ك٤ٖ ٗظؤًي أٝ ٬ٗكع إٔ حُؼَٜ٘ 

، ٓؼِٔخ ٍٝى «ؽ»ك٢ ٤ٓخم ٢ٓ٬ً « د»٣ظَٜ ػ٬هش حٓظزيحٍ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُؼَٜ٘ 

«ُِيٍحٓش ح٤ُِ٘ٓشك٢ ٓيٝٗظ٘خ حُٟٔٞٞػش ِٓلخ  
(919)

. 

ُِطخَٛ « حُٜ٘يحء ٣ؼٞىٕٝ ٌٛح ح٧ٓزٞع»ٝحهظخٍ ُيٍحٓظٚ ٓـٔٞػش هٜٚ 

١ٝخٍ. أٓخ َٓحؿؼٚ ك٢ٜ ٣ِٓؾ ٖٓ حطـخٛخص ٓظؼيىس َُٝٗخُي ٤ُٞحٍ )ٖٓ ه٬ٍ 

، ٝهخّ رخُظَؿٔش ريٍ حُي٣ٖ حُوخْٓ )٣ٍٞٓش(، «ٓيهَ ا٠ُ حُِٔخ٤ٗخص»طَؿٔش ًظخرٚ 

خْٓ حُٔويحى ٝطٞىٍٝٝف ٤ٓٝ٘خٍ رٞطٍٞ (، ٝه6891ٝٛيٍ ػٖ ؿخٓؼش ىٓ٘ن ػخّ 

٤َٔٓٝ حَُُٔٝه٢ ٝؿ٤َٔ ٗخًَ ٫ٍٕٝٝ رخٍص ٝؿ٤َْٛ، أ١ أٗٚ ٣ٔظل٤ي ٖٓ 

حُز٣ٞ٤٘ش ٝح٤ٗ٬ٌُ٘ش ِٝٗػخص حُ٘وي حُِـ١ٞ حُـي٣ي ػ٘ي حُِٔخ٤٤ٖٗ ٝٓٞحْٛ، ًؤٕ ٣ؤهٌ 

« ٗخِٗ»ٖٓ طٞىٍٝٝف ك٢ ٓٔؤُش حُوَحءس ٝحُظؤ٣َٝ ك٤ٔخ ٛٞ هخرَ ُِظٞظ٤ق أٝ ٛٞ 

كخٓظَؿغ ٬ًّ حُز٤٣ٞ٤ٖ٘ حَُٔى٤٣ٖ ػٖ حُِٖٓ، ُٖٓ حُظخ٣ٍن، ُٖٓ  ػٖ ح٤ُٔخم،

حُظو٤َ، حُِٖٓ حُٔل٢ٌ، ُٖٓ حٌُظخرش أٝ ُٖٓ حُوطخد )ٝٓٔخٙ أ٠٣خ  حُِٖٓ 

حُلخ٢ً(، ٝطئُق، رَأ٣ٚ، ٓٔظ٣ٞخص حُوَحءس حُيحه٤ِش، ٝأُٜن ًِٔش طٞىٍٝٝف 

طٞؿي هَحءحص ًَٝ ٓ٘خ ٣ؼِْ أػ٘خء حُٔٔخٍٓخص أٗٚ »ُظيػ٤ْ ٓؼَ ٌٛٙ ح٫هظ١٬خص: 

«أًؼَ ٝكخء ٖٓ هَحءحص أهَٟ، ٍؿْ أٗٚ ٫ طٞؿي هَحءس طخٓش حُٞكخء
(919)

ػْ ٟٝغ  

 ط٤َٓٔش ُِٖٓ حُوَحءس، َٝٗكٜخ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

 انقشاءح انذاخهُخ: -1»

ُٖٓ حُظخ٣ٍن )أٝ حُِٖٓ حُٔل٢ٌ( ـ ُٖٓ حٌُظخرش )أٝ ُٖٓ حُل٢ٌ( ـ ُٖٓ 

 حُوَحءس.

 انقشاءح انخبسجُخ: -0

 حُِٖٓ حُوخٍؿ٢. ُٖٓ حُوَحءس   ُٖٓ حٌُخطذ

ٝٓخ ىحّ ػِٔ٘خ ٓظ٬ٜ  رخُٔـخٍ حُِٔخ٢ٗ حُظطز٤و٢، ك٤ٌٖٔ إٔ َٜٗف رؤٕ 

حُوَحءس حُوخٍؿ٤ش أٝ حُِٖٓ حُوخٍؿ٢ ٫ ٓخٗغ ٖٓ إٔ ٣ٔؼَ ػ٠ِ حُٔلٍٞ ح٧كو٢ 

ك٢ ك٤ٖ طٔؼَ حُوَحءس حُيحه٤ِش أٝ حُِٖٓ حُيحه٢ِ  SYNTAGMTIQUEحُظ٤ًَز٢ 

«حُيحٍ ػ٠ِ ػ٬ٓخص ح٩ريحٍ PARADIGMATICحُٔل١ٍٞ حُؼٔٞى١ 
(918)

. 
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ٝحطزؼٜخ رظ٤ٛٞلخص ٝط٤َٓٔخص ُِٞظخثق ح٤ُِ٘ٓش، ُِٝ٘لٞ حَُٝحث٢ ٝحُٔٔخٍ 

ح٢ُِ٘ٓ، ُٝظو٤٘ش حُلًَخص ح٤ُِ٘ٓش حَُٝحث٤ش، ُٝظ٘ظ٤ْ حُز٤٘ش ح٤ُِ٘ٓش ٝح٧كيحع، 

َُٝٔػش حَُٔى ح٢ُِ٘ٓ، ٝحُو٤خّ ح٢ُِ٘ٓ حُلٞٗظ٢ٌ٤ ُِ٘ٚ ح٢ُِ٘ٓ، ٝحُو٤خّ 

ُ٘ٔزش ُِٔوخ١غ حُٜٔ٘ي٣ش، ٝط٠خٍد حُِٖٓ حُٟٔٞٞػ٢، ٝحُز٤٘ش ح٤ُِ٘ٓش ح٢ُِ٘ٓ رخ

ىحهَ حُوطخد. ٝحُ٘ظ٤ـش ٢ٛ طَحًْ ك٢ حُظل٤َِ ٫ ٣ٔظو٤ْ ك٢ ٜٓ٘ـ٤ش ٝحٟلش، ٫ٝ 

«ا٠ُ ٜٓ٘ؾ ٗوي١ ُٔخ٢ٗ ٛخٍّ»٣ئى١ 
(961)

 ًٔخ أٍحى. 

 ػ هيمنة المؤثرات األجنبية:13
« ٤خث٤خص حَُٔى٣شٓيهَ ا٠ُ ح٤ُٔٔ»٣ؼزَ ًظخد ٓؼ٤ي رٌَ٘حى )حُٔـَد( 

( ػٖ ٟؼق حُظٞحَٛ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، اً ٣٘طِن ٓئُلٚ ٖٓ طو٣ََ ٝحهؼش 6884)

كًَش حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُٔٞحٍس رخٗ٘ـخٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼِٔخء حُؼَد حُط٤ِؼ٤٤ٖ 

ك٢ حَُٔ٘م ٝحُٔـَد رخ١٧َ حُٔؼَك٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُـي٣يس، ٝٛٞ حُٞحهغ ح١ٌُ حٗطِن 

« ر٬ؿش حُوطخد ٝػِْ حُ٘ٚ»ُٔخُق حًٌَُ ٓ٘ٚ ٬ٛف ك٠َ ك٢ ًظخرٚ ح

(، ٣ٝظ٘خرٚ ٌٛح حُظو٣ََ ٓغ ٓويٓخص دمحم حُ٘خَٛ حُؼـ٢ٔ٤ حُظ٢ طَٟ إٔ 6882)

ٓخكش حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش هِٞ ٖٓ حُـٜٞى حُ٘ظ٣َش ك٢ ٤ٓيحٕ حَُٔى٣خص. ٌٝٛح ٛٞ 

ٗخىٍح  ٓخ ٗؼؼَ ػ٠ِ ػَٝ ٗخَٓ ًٝخَٓ ُ٘ظ٣َش ٝحكيس »رٌَ٘حى ٣ـَٜ رؤٗٚ 

٢ٔٔ٣ٝ ًُي هٍٜٞح ، «. ٤ش ٝحٓظيحىٛخ ىحهَ حُلوٍٞ ح٧هَٟرليٝىٛخ حُٔؼَك

كـخُزخ  ٓخ طٌٕٞ ٌٛٙ حٍُٔ٘٘ٞحص »ػـٍٞ ُِٔؼَكش حُٞحكيس، « طِوق»٣ٝؼِٝٙ ا٠ُ 

ػزخٍس ػٖ طَؿٔش ُٔوخ٫ص أٝ أؿِحء ٖٓ ًظذ، ٝأك٤خٗخ  طؼخ٤ُن ٓوظَٜس ػٖ 

٤ش، ٗظ٣َش أٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘ظ٣َخص. ٍٝؿْ أ٤ٔٛش ٌٛٙ حٍُٔ٘٘ٞحص ٝه٤ٔظٜخ حُؼِٔ

«كبٜٗخ طظَ ٗخهٜش، ٠ِِٓٝش أك٤خٗخ  
(966)

. ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ رٌَ٘حى ٣طِن ح٬ٌُّ 

ػ٠ِ ػٞحٛ٘ٚ، ٍرٔخ ُؼيّ ا٬١ػٚ، ػ٠ِ ٗـَ ٠٘ٔ٣ حُؼ٤ي أٝ ٬ٛف ك٠َ أٝ ػزي 

حَُك٤ْ حٌَُى١ أٝ دمحم حُ٘خَٛ حُؼـ٢ٔ٤.. حُن، ٧ٕ ؿٜيٙ ٓٔزٞم أ٠٣خ  ك٢ 

٤ٔخث٤خص حَُٔى٣ش. ٌٝٛح ٓٔخ حُظؼ٣َق ر٘ظ٣َش ؿ٣َٔخّ ٝٓخ رؼيٙ، ٓٔخ ٣ٌَ٘ ح٤ُٔ

ؿؼَ ًظخرٚ طؼز٤َح  ػٖ ٟؼق حُظٞحَٛ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، رخُ٘ظَ ا٠ُ ؿي٣ش حُ٘ـَ 

 ٝحَُؿزش ك٢ طؤ٤ْٓ ٓؼَك٢ ٗوي١ ُِٔ٘خٛؾ حُـي٣يس.

ٝرطز٤ؼش حُلخٍ، ٣ظَ ٌٛح حُـٜي ٗخكؼخ  ُٞ أهٌٗخٙ ٓلَىح ، ط٤ًٞيح  ُِوط٤ؼش 

ر٢، ٧ٗٚ هخثْ ػ٠ِ ح٫ٗزٜخٍ حُٔطِن، حُٔؼَك٤ش حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓخ ٓغ حُظو٤ِي حُ٘وي١ حُؼَ

ٓؼَ رخكؼ٤ٖ ٝٗوخى ًؼَ، ر٘ظ٣َش ؿ٣َٔخّ، ا٠ُ كي ح٫ٓظ٬ّٔ ُٜٔطِلٜخ ٤ُ٥ٝخطٜخ 

ٗظ٣َش ٝحكيس ٢ٛ »ٝحٓظٜيحكخطٜخ. ٝهي كؼَ رٌَ٘حى ٓخ كؼِٚ حُؼـ٢ٔ٤، ػخٍٟخ  
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ٗظ٣َش ؿ٣َٔخّ رؤًزَ هيٍ ٖٓ ح٤ُُٞٔ٘ش ٝحُٟٞٞف ٓؼظٔي٣ٖ ك٢ حُٔوخّ ح٧ٍٝ ػ٠ِ 

كذ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش، ٝػ٠ِ رؼٞ ح٧ػٔخٍ حُ٘خٍكش ٌُٜٙ حُ٘ظ٣َش ك٢ أػٔخٍ ٛخ

«حُٔوخّ ح٧ٍٝ
(962)

. ر٤ي إٔ ؿٜي رٌَ٘حى، ٤٠٣ق ا٠ُ ػَٝ حُ٘ظ٣َش طيه٤وخ  ُِظَحع 

كٔذ « ح٣ٌَُٔخ٤ٛش»حُزَٝر٢ ُِٝ٘ٔخًؽ حُٔٔظٔيس ٓ٘ٚ، ٧ٗٚ كخٟ٘ش ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش 

رٜخ حُؼـ٢ٔ٤ ه٣َٔخّ(. َّ  طؼ٣َزٚ )ػ

رٌَ٘حى ػٖ رخه٢ حُ٘ظ٣َخص ح٧هَٟ ك٢ حُٔـخٍ طظ٤ِٔ ٗظ٣َش ٣ًَٔخٙ ػ٘ي 

حَُٔى١ روخ٤ٛش أٓخ٤ٓش ٣ٌٖٔ طلي٣يٛخ ك٢ ٤ٛـش ر٤ٔطش: ٌِٓ٘ش حُٔؼ٠٘ أ٫ٝ ، 

ٝر٤ُٞٔ٘ظٜخ ك٢ حُظٍٜٞ ٝحُظل٤َِ ػخ٤ٗخ ، ٝح٤ُُٞٔ٘ش ٛ٘خ ٫ طؼ٢٘ اُـخء حُظخ٣ٍن، ٧ٜٗخ 

ح٧هَٟ، ٓلٌٞٓش ًؤ١ أػَ ٓؼَك٢ رخ٤ُِ٘ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٫ٝ طؼ٢٘ اُـخء حُ٘ظ٣َخص 

اً ٫ ٝؿٞى ُ٘ظ٣َش طويّ ٗلٜٔخ ري٬٣  ُ٘ظ٣َخص أهَٟ، ٝطظ٤ِٔ ػخُؼخ  رويٍطٜخ ٗظ٣َخ  

ٝططز٤و٤خ  ػ٠ِ ٓؼخٗوش هطخرخص أهَٟ ؿ٤َ حُوطخد حَُٔى١، كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ 

حُٔ٘طِن حَُث٤ْ ك٢ ٤َٔٓس ٣ًَٔخٙ ًخٕ ٛٞ حُلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش أٝ حُ٘ٚ حَُٔى١ 

خ  ًؤىحس ُٔوخٍرش ظٞحَٛ ٤ٜٗش رخُـش حُظ٘ٞع رٜلشػخٓش، كبٕ ٗظ٣َظٚ طٔظويّ أ٠٣

ٓؼَ حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُظٞحَٛ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُوطخرخص ح٤ُٔخ٤ٓش. ٝطظؤْٓ 

ٗظ٣َش ٣ًَٔخٙ ػ٠ِ حُظَحع حُزَٝر٢ رٞٛلٚ حٗؼطخكش ٛخٓش ك٢ ػِْ حَُٔى، ٓٔخ 

ىػخ رٌَ٘حى ا٠ُ حُظٔؼٖ ك٢ ٤٘ٛغ رَٝد، كؼَٝ ط٤ٜ٘لٚ، ٝأٝؿِ ك٤َٟخطٚ كٍٞ 

ؼ٘خَٛ ٝحُٞظخثق ٝح٧كؼخٍ. ُْٝ ٣ـلَ ػٖ ًًَ حُوَحءحص حُ٘خهيس حُلٞحكِ ٝحُ

َُِٔ٘ٝع حُزَٝر٢، ٫ٝ ٤ٓٔخ هَحءس ًِٞى ٤ُل٢ ٗظَحّٝ حُظ٢ حٜٗزض ػ٠ِ 

ٝحُٔٔظٟٞ  Axe Syntagmatiqeكخُلَٜ ر٤ٖ حُٔٔظٟٞ حُظ٣ُٞؼ٢ »ح٤ٗ٬ٌُ٘ش، 

 ٛٞ ح١ٌُ هخى رَٝد ا٠ُ حُلَٜ ر٤ٖ ح٠ُٕٔٔٞ Axe Paradigmatiqueح٫ٓظزيح٢ُ 

ٝحٌَُ٘، ٝحٌَُ٘ ٝكيٙ، كٔذ رَٝد، هخرَ ُ٪ىٍحى، أٓخ ح٠ُٕٔٔٞ ك٬ ٣ٌَ٘ 

«ٟٓٞ ػَٜ٘ ُحثي، ٫ٝ ٣ِٔي أ٣ش ه٤ٔش ى٤ُ٫ش
(969)

. ٓؼِٔخ طٜ٘ذ هَحءس ٗظَحّٝ 

ك٢ َٓكِش ػخ٤ٗش ػ٠ِ حُٞظخثق ٗلٜٔخ، أ١ ٢ٔٗ حٗظـخُٜخ ٝػيىٛخ ٝطظخرؼٜخ. كبًح »

٣ٌَ٘ ً٘ٚ حُلٌخ٣ش ػ٘ي  ًخٗض حُؼ٘خَٛ حُٔظلُٞش ك٢ حُظل٤َِ حُزَٝر٢، ٢ٛ ٓخ

ٗظَحّٝ. كبٕ حُٞظخثق ك٢ طظخرؼٜخ ٝػيىٛخ هخرِش ٧ٕ ٣ؼخى ك٤ٜخ حُ٘ظَ، كخٓظ٘خىح  ا٠ُ 

طوخ١غ حُظ٣ُٞؼ٢ ٓغ ح٫ٓظزيح٢ُ، ٝآٌخ٤ٗش آوخ١ حُٔلٍٞ ح٧ٍٝ ػ٠ِ حُؼخ٢ٗ، ٣ٌٖٔ 

«. طو٤ِٚ ػيى حُٞظخثق، ٓخ ىحّ ػيى ًز٤َ ٖٓ ٌٛٙ حُٞظخثق هخر٬  ُِِٔحٝؿش

ط٤ٌَٔ حُظظخرغ ـ اكيٟ حُل٤َٟخص حُظ٢ هخّ »رٌٜح حُظو٤ِٚ ا٠ُ  ٣ٜٝيف ٗظَحّٝ

حَُٔ٘ٝع حُزَٝر٢ ػ٤ِٜخ ـ ٝرخُظخ٢ُ ٍكٞ حُظؼ٣َق ح١ٌُ ٣ؼط٤ٚ رَٝد ُِلٌخ٣ش 

رخػظزخٍٛخ طظخرؼخ  ُٞحكي ٝػ٬ػ٤ٖ ٝظ٤لش، ٌٝٛح حُظ٤ٌَٔ ٛٞ َٟد ُِزؼي 

                                                                 
.7. المصدر نفسو ص712

 

.16. المصدر نفسو ص713
 



 ـ 413ـ  

َ٘ٝع حٌَُُٝٗٞٞؿ٢ ُِلٌخ٣ش. ٝطِي ًخٗض ٗوطش ح٫ٗط٬م ك٢ هَحءس ٣ًَٔخٙ ُِٔ

«حُزَٝر٢
(964)

. 

. C. Zilberbegٝحٓظ٘ي رٌَ٘حى ك٢ ػَٝ ٌٛٙ حُوَحءس ػ٠ِ ًِٞى ُُز٣َخؽ 

ٝطخرغ ػَٟٚ َُِٔى٣خص رؼي رَٝد، ح١ٌُ حٓظطخع طل٣َٞ حطـخٙ حَُٔى٣خص ٗلٞ 

ح٫ٛظٔخّ رٔخ ٣ٌَ٘ حُؼَٜ٘ ح٤ُِٔٔ ُِ٘ٚ حَُٔى١، أ١ ٗلٞ حُزلغ ػٖ ٓؼ٠٘ 

ظٔخٌٓش ىحهَ ًَ ر١ٞ٤٘ طخّ، حُل٢ٌ ك٢ ٓخ ٣ـؼَ ٖٓ ًَ ػ٘خَٛ حُ٘ٚ ػ٘خَٛ ٓ

ٝٛٞ ٓخ طَٓن ٝكلَ ٓـَحٙ ك٢ ػِْ حَُٔى ٓغ حٗط٬هش ؿي٣يس هخّ رٜخ ٣ًَٔخٙ 

، كؤ٤ٟق حُِٔخ٤ٗخص ا٠ُ «حُي٫ُش حُز٣ٞ٤٘ش» 6811ربٛيحٍ ًظخرٚ ح٧ٍٝ ػخّ 

ح٩ٍع ح٢ٗ٬ٌُ٘، ُظٜزق حَُٔى٣خص أًؼَ ططٍٞح  ٝطٔخٌٓخ . ٝهي كيى أْٛ حُٔلخٍٝ 

 ١َ ُِظٍٜٞ ح٣ٌَُٔخ٢ٛ، ك٤ٔخ ٢ِ٣:حُظ٢ طٌَ٘ حُؼٔٞى حُلو

، اً طَى ح٤ٔ٤ُٔخث٤خص حَُٔى٣ش ا٠ُ أٍٛٞ Organizationانتُظُى انؼًُق  -1

 ٓظ٘ٞػش ٣ٌٖٔ طلي٣يٛخ ك٢ حُٔ٘خرغ حُظخ٤ُش:

 ح٩ٍع حُِٔخ٢ٗ ح١َ٤ُٓٞٔ. -

 ٓيٍٓش رَحؽ. -

 أػٔخٍ رَٝٗي٣َ ٤ِِٔٔٛٝق. -

 طَحع ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ ٝهخٛش رَٝد. -

 )ط٤٤َ٘ ٣ٍٞٓٝٞ(. ح٩ٍع حُل٢َٔٗ -

0-  :ٍ ٝطزيٝ ك٤ٚ حُز٤٘خص ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش حَُٔى٣ش حٌُِٔ٘ش انتُظُى انسطح

ُِٔٔظٟٞ ح٧ًؼَ طـ٣َيح ، ك٢ كيٝى ًٜٞٗخ ٓلل٬  أ٤ُٝخ  ىحهَ حُٔٔخٍ حُظ٤ُٞي١، ػ٠ِ 

ٖ: ٌٕٓٞ ط٤ًَز٢،  ٌَٗ ٗلٞ ٤ٔ٤ٓخث٢ َٝٓى١، ٖٝٓ ػْ كبٜٗخ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٤ٌٗٞٓ

ُؼخ٤ِٓش حُ٘ظَ ٖٓ ُح٣ٝظ٤ٖ ٛٔخ حُِح٣ٝش ح٠ُٝ٧ ٌٕٝٓٞ ى٢ُ٫. ٝطٔظيػ٢ حُز٤٘خص ح

ٝطليى حًُ٘ٔٞؽ حُؼخ٢ِٓ ً٘ٔن، ٝطليى حُِح٣ٝش حُؼخ٤ٗش ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ًبؿَحء. ٫ 

ٗي، إ ػَٝ ٗظ٣َش ٣ًَٔخٙ ٝٗويٛخ ؿ٤َ ٓظ٤َٔ ك٢ ٛللخص ه٤ِِش، ٝٓخ كؼِٚ 

رٌَ٘حى ٛٞ ػَٝ ٤ٔ٣َ ا٠ُ ح٣٩ـخُ ٝح٫هظٜخٍ ػ٠ِ رؼٞ حُؼ٘خَٛ. ٖٝٓ ٌٛٙ 

، ٣ؼي ٗـَ حُؼـ٢ٔ٤ أَٗٔ، ٝأًؼَ ٓوخٍرش، ٧ٗٚ أُلوٚ ر٘وي ططز٤و٢، ٝٛٞ حُ٘خك٤ش

ٓيٗخ رٔؼَكش أًزَ ٌُٜٙ »ح٧َٓ ح١ٌُ ٗ٘يٙ رٌَ٘حى ُْٝ ٣وْ رٚ، ػ٠ِ أ٤ٔٛظٚ، ك٢ 

«حُ٘ظ٣َش، ٝػ٠ِ طلي٣ي َٓىٝى٣ظٜخ ٝهٍٜٞٛخ ٝٓٞحهغ ٟؼلٜخ
(961)

. 

ُٔٔخٍٓش ٝططَف ٌٛٙ حُيٍحٓش، ٓؼَ ٓؼ٤ِظٜخ، ٤ٛٔ٘ش حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ػ٠ِ ح

حُ٘وي٣ش حُظ٢ طظْٞٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ك٢ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ 
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رَٓظٚ، ػ٠ِ ٓز٤َ حُظَؿٔش، ٫ حُظؼ٣َذ، ٌٝٛح ؿ٢ِ ك٢ ح٫هظ٬ف حُز٤ٖ ك٢ ٗوَ 

 ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش، ٓٞحء ك٢ حُظ٤ًَذ أٝ حُٜٔطِق أٝ حُظ٤ٛٞق.

 ػ استواء المؤثرات األجنبية:14
( 6889« )طل٤َِ حُ٘ٚ حَُٔى١» حُوخ٢ٟ )طْٞٗ( ك٢ ًظخرٚ ٗٔظَى ٓغ دمحم

حُِـش حُ٘خٛؼش حَُٔ٘هش حُيه٤وش ٝحُٞظ٤ل٤ش ك٢ ٓلُٜٔٞخ ح٫ٛط٬ك٢ ٝحُٜٔ٘ـ٢ 

ٝحُٔؼَك٢، طِي حُِـش حُظ٢ ػَك٘خٛخ ػ٘ي ٬ٛف ك٠َ ٤ٗٝٞم حُ٘وي ٝأٓخطٌطٚ 

ٌح ح٥ه٣َٖ أٓؼخٍ كٔخّ حُوط٤ذ ٝؿخرَ ػٜلٍٞ ٝكخٍٝم ػزي حُوخىٍ ٝؿ٤َْٛ، كٜ

حٌُظخد اٗخٍس ٫ٓظٞحء حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ حُلًَش حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش، ك٬ 

ؿٍٞ ٫ٝ حٓظؼ٬ء ٫ٝ حٓظـَحد، كوي حٓظطخع حُوخ٢ٟ إٔ ٣ويّ ًٗٔٞؿخ  ٓخ١ؼخ  ُِ٘خهي 

حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ ُلظش ٝػ٢ كخٍهش رخ٣ُٜٞش، ٓٞهلخ  ٝحٟلخ  ٣َٛٝلخ  ٖٓ 

 حُلي٣ؼش. حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش، ٜٝٓ٘خ حُٔ٘خٛؾ

ٝطٌٖٔ ٣ِٓش حُوخ٢ٟ أٗٚ ٟٝغ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش رٜٔطِلٜخ ٝربؿَحثٜخ 

حُ٘وي١ حُٔؼوي ك٢ ُـش ػَر٤ش ٗوي٣ش ٛخك٤ش طيػٞ ا٠ُ ح٩ػـخد ىٕٝ كٌُوش أٝ كٌٌُش، 

ٓؼَرخ  ٝكن حٓظـخرخص ٗوي٣ش ٗي٣يس حُٟٞٞف ك٢ ر٤خٕ ػَر٢ ك٤ٜق، ٫ ٓظَؿٔخ  

ٝ ح٫ٗزٜخٍ، ٓـظٜيح  ك٢ طؼ٣َزٚ رٔخ ٣٘وَ حُٔؼخٍف ٣َٝحًٜٔخ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٩ػـخد أ

٣٘لغ ك٢ طط٣َٞ ٓ٘خٛؾ ٗوي٣ش ػَر٤ش كي٣ؼش، ٧ٗٚ ٣ؼٍٞ ػ٠ِ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش 

إٔ »حُٔٔظٜي٣ش رخٓظ٤ؼخد ٓؼَك٢ ٤ٜ٣َ ا٠ُ ٤ٔٗؾ ٌٛٙ حُٔٔخٍٓش، كٜٞ ٣ئٖٓ 

حُظل٤َِ ٣ظـخُٝ ىحثٔخ  حُٜٔ٘ؾ، كزويٍ ٓخ ٣لظق حُٜٔ٘ؾ آكخهخ  ُِوَحءس، طْٜٔ حُوَحءس ك٢ 

حُظو٤ِي٣ش، ٧ٕ ك٢ حُٜٔ٘ؾ حٌُؼ٤َ ٖٓ ػزخص « ٓٞحهؼٚ»٣َ حُٜٔ٘ؾ ُٝكِكظٚ ػٖ ططٞ

حُٔئٓٔش ٝٝهخٍ حُٔ٘ش، أٓخ حُوَحءس كل٤ٜخ كَحٍس حٌُ٘ق ٝأُن حُيٛ٘ش. ٌُُٝي ػيص 

حُوَحءس حُُٔٞيس ًظخرش ُِ٘ٚ حُـي٣ي، ٌُُٝي أ٠٣خ  ًخٗض حُوَحءس حُلو٤و٤ش ػ٬ٔ  ٫ 

«٣ؼخى ٫ٝ ٣ٔظؼخى
(961)

. 

ٍ ػٖ ٍإ٣ش ُِظؼخَٓ ٓغ ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش، كِْ ٣َ٘كٜخ إ حُوخ٢ٟ ٣ٜي

ُٔـَى حُظؼ٣َق، رَ ُِظٔل٤ٚ رـ٤ش طؼ٤َٔٛخ، ٌُٜٝح ُْ ٣ـؼَ حُظطز٤ن ٛيٟ 

رظطز٤ن حُٔ٘خٛؾ رلٌحك٤َٛخ ططز٤وخ  آ٤ُخ ، ٝاٗٔخ طٞه٤ض ٣َ١وخ  »ُِظ٘ظ٤َ، ُْٝ ٣ِظِّ 

ٚ: أػٔخ٫  ٝكٞحَٛ، ٖٝٓ ك٤غ ٛٞ  ٝٓطخ ، كلِِض ًَ ٗٚ ٖٓ ك٤غ ٌٓٞٗخط

٤ٛخؿش ه٤ُٞش أ١ هطخد، ٝهظٔض ربىٍحؿٚ ك٢ ٤ٓخم طخ٣ٍو٢، كظظزؼض ى٫٫طٚ 

ٝٓوظِق ح٬ُٜص حُظ٢ ط٘٘ؤ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ح٧ٗٔخم حُٔل٤طش رٚ إٓ اريحػٚ، أٝ إٓ 

«هَحءطٚ
(969)

. 
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ًخٕ حُٜٔ٘ؾ ح٢ٗ٬ٌُ٘ ٛٞ هخػيس ػِْ حَُٔى، ػ٘ي حُوخ٢ٟ، كيٍّ ٗ٘ؤس ٌٛح 

ٖٓ حٌَُ٘، ا٠ُ حُظطِغ ا٠ُ ػِْ ٨ُىد ح٫طـخٙ، َٝٓحكَ طٌٞٗٚ، ٝحٗظوخٍ أٛلخرٚ 

ٓٔظوَ أٓخٓٚ حُٔوٞٓخص حُظ٢ ط٘لَى رٜخ حُٔخىس ح٧ىر٤ش، ٝػٔخىٙ حُٞػ٢ حُ٘ظ١َ 

ٝحُظخ٣ٍو٢ ُِظٞحَٛ حُٔظِٜش رخُلٖ ح٧ىر٢ ك٢ ًحطٚ. ك٤ِْ ح٧ىد ٟٓٞٞع ػِْ 

ح٧ىد، اٗٔخ ٛٞ ح٧ىر٤ش، أ١ ٓخ ٣ـؼَ ٖٓ أػَ ٓخ أػَح  أىر٤خ ، ٤ُٝٔض ح٧كٌخٍ ١ٖٞٓ 

٤ٔٛش ك٢ ح٧ىد، ٝاٗٔخ ٢ٛ حُٞهخثغ حُظؼز٣َ٤ش. ٌٌٝٛح، حطـخٙ ح٤ٗ٬ٌُٕ٘ٞ ا٠ُ ح٧

، ػْ كَهٞح sujetٝحُز٘خء  fableطل٤َِ ػ٘خَٛ حُؼَٔ، ٝكَهٞح ر٤ٖ حُوزَ أٝ حُوٜش 

َ: ط٤ٜٔي كظؤُّ  ر٤ٖ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ًُي إٔ حَُٝح٣ش طوّٞ ػ٠ِ ػ٬ع َٓحك

٤ِٝح ر٤ٖ حُؼَٔ ٝٛخكزٚ، ك٤ِْ ح٧ػَ كخٗؼَحؽ، أٓخ ح٧هٜٞٛش كٜ٘خ٣ظٜخ حُظؤُّ. ٝٓ

 حٗؼٌخٓخ  ُظـَرش ٛخكزٚ حُ٘ل٤ٔش، ٫ٝ ٣ٌٔ٘ٚ حُزظش إٔ ٣ٌٕٞ ًٌُي.

٫ٝكع حُوخ٢ٟ، ٓؼَ حٌُؼ٣َ٤ٖ، إٔ رَٝد ٛٞ ح١ٌُ أكَى ُٔؼخُـش حُٜ٘ٞٙ 

حَُٔى٣ش ٓئُلخ  ًخ٬ٓ  حٓظطخع رٚ إٔ ٣ـ٤َ ٓٔخٍ حُيٍحٓخص حَُٔى٣ش ٝٛٞ ػِْ ر٤٘ش 

ٌٙ حُظَؿٔش أًؼَ حُظَؿٔخص طٞك٤وخ (. كَ٘ف ػَٔ رَٝد )ٍٝرٔخ ًخٗض ٛ« حُوَحكش

 ٝططٍٞ أرلخػٚ ٖٓ حَُٔى ا٠ُ ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش حَُٔى٣ش.

)ٝٛٞ طؼ٣َزٜخ رظْٞٗ،  La Poetiqueػْ ػَف حُوخ٢ٟ رخُٜٔ٘ؾ ح٩ٗ٘خث٢ 

ر٤٘ٔخ طؼَد ك٢ حَُٔ٘م حُؼَر٢ ٝحُٔـَد ح٧ه٠ٜ حُ٘ؼ٣َش(، ٝطَطي حُِلظش 

ٕ طظوٌ ٓؼخ٢ٗ ٓوظِلش رلٔذ حُؼٍٜٞ رؤُٜٛٞخ ا٠ُ ح٤ُٞٗخ٤ٗش، ك٬ ػـذ أ

 ٝح٤ُٔخهخص.

ٝطخرغ حُوخ٢ٟ ٍكِش حُٜٔطِق ٝٓلخ٫ٝص طٌِ٘ٚ ك٢ ٗظ٣َش أىر٤ش ٖٓ 

ًٝخٓظ٤ِل٤ظَٝ  Scaligerٌٝٓخ٤ُـخٍ  Boileauٝرٞحُٞ  Horaceأٍٓطٞ ا٠ُ ٍٛٞحّ 

Castelvetro  َٝك٤ِِْٜ ٤ِٗـWilhelm Schlegel  ْٝكَى٣ٍي ٤ِٗـَ، ٝٗٞكخ٤ُNovalis 

، ا٠ُ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ك٤غ طٔظ١ٞ Coleridge، ٣ًَُٞٝيؽ Holderlin ُٝٛٞي٤ٍُٖ

ح٩ٗ٘خث٤ش ٓزلؼخ  ٗظ٣َخ  ٓٔظو٬ . ٝهي طـ٠ِ ًُي ك٢ كًَخص أٍرغ ظَٜص ك٢ رِيحٕ 

 ٓوظِلش:

ٝطٌٖٔ أ٤ٔٛظٜخ ك٢ حَٜٗحف أٛلخرٜخ ا٠ُ حُزلغ انشكالَُخ انشوسُخ،  -1

ح٥ػخٍ ًَ حٛظٔخْٜٓ، ٝاٗٔخ  ك٤ٔخ رٚ ٣ٌٕٞ ح٧ػَ أىر٤خ ، ٝٛٞ ح٧ىر٤ش، كِْ ٣ؼ٤َٝح

حٗ٘ـِٞح رخٌُ٘ق ػٖ حُز٠٘ حَُٔى٣ش ٝحُٔٔخص ح٧ِٓٞر٤ش، ٝحُز٠٘ حُٜٞط٤ش، ٝإ ُْ 

 ٣ـ٠ٞح حُطَف ػٖ حُظطٍٞ ح٧ىر٢ ِٝٛش ح٧ىد رخُٔـظٔغ.

ٝهي ٗ٘طض ر٤ٖ ثأنًبَُب،  lecole morphologiqueيذسسخ ػهى انجُُخ  -0

ح٧ؿ٘خّ ٝح٧ٌٗخٍ حُظ٢  ، ًٝخٕ ْٜٛٔ ٜٓ٘زخ  ػ٠ِ ٝٛق6811ٝ 6891ٓ٘ظ٢ 

ًخطذ « أِٓٞد»٣َى ك٤ٜخ حُوطخد ح٧ىر٢، أًؼَ ٖٓ حٜٗزخرٚ ػِىٞٛق 

 ٓوٜٞٙ.
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إ حُؤْ ح٧ًزَ ٖٓ حُ٘وي ح٫ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ : New criticismانُقذ انجذَذ  -3

ـ رٔخ ك٤ٚ حُ٘وي حُـي٣ي ـ ٓؼخى ٌَُ ٗظ٣َش، ٖٝٓ ػْ كبٗٚ ٓؼخى ُ٪ٗ٘خث٤ش، ٓوزَ ًَ 

ُٜ٘ٞٙ. ٌُٖٝ ٌٓ٘ حُؼوي حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٌٛح حُوَٕ ظَٜص ح٩هزخٍ ػ٠ِ طؤ٣َٝ ح

 ىٍحٓخص طظؼِن رؼَٔ حُٔؼ٠٘ ك٢ ح٧ىد ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ َٟٗ ك٢ أرلخع ٣ٍظ٘خٍىُ

Richards  ٕٞٔٝحٓزEmpson ٝرٔٔؤُش حَُح١ٝ ك٢ حُوٜش، ٝهي حٛظْ رٜخ هخٛش ،

. ٝرؼي ًُي حٌٗذ حُوّٞ ػ٠ِ ىٍحٓش حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش. ٝهي ًخٕ Lubbookُزٞى 

ك٤ِٜش « حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش»حُّٔٞٓٞ رـ  Warrenٝٝحٍٕ  ٤ِ٣Welleckي ًظخد ٝ

 ط٤خ٣ٍٖ، ٛٔخ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش ٝحُ٘وي حُـي٣ي.

ٝهي ظَٜص ك٢ ٓلخ٫ٝطٚ : Annlyse structuraleانتحهُم انجُُىٌ  -9

ح٠ُٝ٧ ك٢ حُٔظ٤٘٤خص ٓظؤػَس رخُز٣ٞ٤٘ش ك٢ ػِْ ح٩ٗخٓش ٝحُِٔخ٤ٗخص، ٝرخطـخٙ كِٔل٢ 

. ٝهي ىكؼض ا٠ُ ٌٛح ح٫ٛظٔخّ حُـي٣َ ٣ٍٞٓMaurice Blanchoْ ر٬ٗ٘ٞ أىر٢ ٣ٔؼِٚ 

رخ٩ٗ٘خث٤ش ىٝحكغ ٗظ٠ ٖٓ أٜٛٔخ حٗظ٘خٍ حُِٔخ٤ٗخص حُلي٣ؼش، ٝظٍٜٞ حُظل٤َِ 

 حُز١ٞ٤٘ ٨ُٓطٍٞس، ٝطَؿٔش ٜٗٞٙ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ ا٠ُ حُل٤َٔٗش.

ش. ًَ ٗظ٣َش ٨ُىد ىحه٤ِ»٠٠ٓٝ حُوخ٢ٟ ا٠ُ طؼ٣َق ح٩ٗ٘خث٤ش ػ٠ِ أٜٗخ 

ٖٝٓ ػْ كبٕ ٓوٜيٛخ اهخٓش ٓو٫ٞص ٗٔظط٤غ رٜخ إٔ ٗظز٤ٖ ٝكيس ًَ ح٥ػخٍ ح٧ىر٤ش 

«ٝط٘ٞػٜخ
(969)

. 

 :ٖ ٣٘ظَ حُٜٔ٘ؾ ح٩ٗ٘خث٢ ك٢ حُ٘ٚ حَُٔى١ ػ٘ي حُوخ٢ٟ ٖٓ ُح٣ٝظ٤

رخػظزخٍٙ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خَٛ )أكيحع ـ ٗو٤ٜخص ـ ا١خٍ ٌٓخ٢ٗ ـ ا١خٍ 

ٓلّٜٞ ه٣َذ ٓٔخ ٓٔخ  ، Histoireُٞٛٝٓخ٢ٗ(، أٛطِق ػ٤ِٜخ رخْٓ حُوزَ 

، ٝرخػظزخٍٙ ط٤٠٘يح  ُظِي حُؼ٘خَٛ ػ٠ِ ٗلٞ ٓوٜٞٙ Fableح٤ٗ٬ٌُٕ٘ٞ حُوٜش 

، ٣Discoursوظِق رخهظ٬ف أػٞحٕ حَُٔى ٝحَُإ٣ش، ٢ٔٓٝ ٌٛح حُٔٔظٟٞ رخُوطخد 

. ٝحهظخٍ Sujetٝٛٞ ه٣َذ ٓٔخ أ١ِن ػ٤ِٚ ح٤ٗ٬ٌُٕ٘ٞ حْٓ حُز٘خء أٝ حُلزٌش 

ث٤ش ٛٔخ رخٍص، ٝطٞىٍٝٝف ك٢ ٓٔظٟٞ حُوزَ، حُوخ٢ٟ ػ٤ِٖٔ ٖٓ أػ٬ّ ح٩ٗ٘خ

 ٝطٞىٍٝٝف ك٢ ٓٔظٟٞ حُوطخد، ٝكٌح ك٤ٚ كٌٝ ؿٞٗخص )٣وٜي ؿ٤٘٤ض(.

ٝحٗظوي حُوخ٢ٟ رخٍص ُيٟ كي٣ؼٚ ػٖ ٗظخّ حُوٜش ح١ٌُ ٣وظ٢ِ رٔؼخ٢ٗ طؼيى 

رؤٕ حَُٝف حُظ٢ طلَى ٌٛح حُٔوخٍ أهٟٞ ٖٓ »، ٣ٝٞؿِ حٗظوخىٙ Ploysemieحُي٫٫ص 

. ٤ٔ٣ِٝ حُوخ٢ٟ ر٤ٖ ٜٓ٘ؾ رخٍص ٜٝٓ٘ؾ طٞىٍٝٝف، كوي ٓؼ٠ «حُـٜخُ ح١ٌُ أكَُٙ

طوي٣ْ ًٗٔٞؽ ٗخَٓ ُظل٤َِ حُٜ٘ٞٙ حَُٔى٣ش كخٍٝ ك٤ٚ إٔ ٣ٔظوَؽ »ح٧ه٤َ ا٠ُ 

ٖٓ ه٬ٍ ٓل٢ٜٓٞ حُٔؼ٠٘ ٝحُظؤ٣َٝ، ٣ٝوٍٞ طٞىٍٝٝف: «. ٓو٫ٞص حُوٚ ح٧ىر٢
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٣ظٚ إ ٝٛق ح٧ػَ ٣ٜيف ا٠ُ حٓظوَحؽ ٓؼ٠٘ حُؼ٘خَٛ ح٧ىر٤ش، أٓخ حُ٘وي كـخ»

« طؤ٣َٝ طِي حُؼ٘خَٛ
(968)

. 

ر٤ٖ حُوخ٢ٟ إٔ حُلَٜ ر٤ٖ حُوزَ ٝحُوطخد ٜٓ٘ـ٢ رلض، َٝٗف ٓٔظ٢٣ٞ 

َ: ٓ٘طن ح٧ػٔخٍ ٝحُ٘و٤ٜخص ٝػ٬هخطٜخ، ًٍِٝ ػ٠ِ ىٍّ حُوٜش ٖٓ ك٤غ  حُوز

٢ٛ هطخد ػ٘ي طٞىٍٝٝف ح١ٌُ ٣ٜظْ ك٢ ٌٛح حُٔٔظٟٞ رخُوٜش ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ٬ًّ 

 و٠خ٣خ ك٢ ػ٬ػش أٛ٘خف:٣َِٓٚ حَُح١ٝ ا٠ُ حُوخٍة، ٣ٜٝ٘ق حُ

 ٣ٝؼخُؾ حُِٜش ر٤ٖ ٤ُ٘ٓش حُوزَ ٤ُ٘ٓٝش حُوطخد.صيٍ انقص: 

 ٣ٝظٔخءٍ ك٤ٚ ػٖ  حُط٣َوش حُظ٢ ٣يٍى رٜخ حَُح١ٝ حُوزَ.أًَبط انشؤَخ: 

٢ٛٝ طظؼِن ر٢ٔ٘ حُوطخد ح١ٌُ ٣ظٞهخٙ حَُح١ٝ ٤ُؼِٔ٘خ أسبنُت انقص: 

 حُوزَ.

ٖٓ ػ٠ِ ٓ٘ٞحٍ ؿ٤َحٍ ٣ِٝلض حُوخ٢ٟ ا٠ُ إٔ طٞىٍٝٝف ٣٘ٔؾ ك٢ ٓٔؤُش حُِ

هطخد »ك٢ حُؤْ حُّٔٞٓٞ رـ« 9ٝؿٞٙ »ؿ٤٘٤ض ك٢ طل٤ِِٚ ح١ٌُ أٍٝىٙ ك٢ ًظخرٚ 

ٝه٠خ٣خ ٌٛح حُٔٔظٟٞ ٢ٛ حُظَط٤ذ ٝحُٔيس ٝحُظٞحطَ، ًٝ٘خ ػَٟ٘خ ُٜخ ك٢ «. حُوٜش

ًظذ ٓخروش، ٝٓؼِٜخ أٗٔخ١ حَُإ٣ش ٝأٓخ٤ُذ حُوٚ. ؿ٤َ إٔ حُلْ حُ٘وي١ ُِوخ٢ٟ 

غ ح٩ٗ٘خث٤ش ك٢ ٤ٓخهٜخ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُٔؼَك٢ ٝحُ٘وي١، كخَٟ ػ٠ِ حُيٝحّ، كوي ٟٝ

إٔ ح٩ٗ٘خث٤ش ط٤ِٔص ػٖ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش رخُٞػ٢ حُ٘ظ١َ ح٣َُٜق »ك٤ٖ ٍأٟ 

ُٟٔٞٞع حُزلغ ٜٝٓ٘ـ٤ظٚ. ٖٝٓ ػْ كبٕ ٝٛق حُظخَٛس حَُٔى٣ش ؿخء ػ٘ي 

ح٩ٗ٘خث٤٤ٖ أًؼَ ٟٝٞكخ  ٝطٔخٌٓخ  ٫ٞٔٗٝ  ٝحٗظظخٓخ  ٓٔخ ًخٕ ػ٘ي أ٬ٓكْٜ. ٍٝرٔخ 

ح ٖٓ أْٛ ح٧ٓزخد حُظ٢ أطخكض ُِٜٔ٘ؾ ح٩ٗ٘خث٢ حَُٝحؽ، ٝكووض ُٔو٫ٞطٚ ًخٕ ٌٛ

«حَُث٤ٔ٤ش حُظٌٖٔ ك٢ ٓـخٍ طل٤َِ حُٜ٘ٞٙ حَُٔى٣ش
(921)

. 

، كخكظَُ ك٢ «حُٜٔ٘ؾ حُٜ٘خ٢ٗ»ٝػخُغ حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ ػخُـٜخ حُوخ٢ٟ ٛٞ 

ػ٤ِٜخ ٛٞ ٖٓ رخد « حُٜٔ٘ؾ»ريحءس كي٣ؼٚ ٖٓ أ٣َٖٓ، أُٜٝٔخ إٔ ا٬١م حْٓ 

كزخٍص )حُٜخكذ ح٧ْٛ ٌُٜٙ حُط٣َوش(، ُْ ٣ٜظْ ر٠ز٢ حُوٜخثٚ حُز٘خث٤ش حُظـُٞ، 

٨ُػَ رويٍ ٓخ حٌٗذ ػ٠ِ هَحءس ُٚ كخٍٝ إٔ ٣ز٤ٖ ٓ٘طِوخطٜخ ٜٝٓطِلخطٜخ، ٢ٛٝ 

هَحءس طٔؼ٠ ا٠ُ طلـ٤َ حُ٘ٚ، ٫ ا٠ُ ٍىّٙ ا٠ُ ر٤٘ش ٓوٜٞٛش ٝحهظِحُٚ ك٤ٜخ. 

، ٝاٗٔخ ٛخؿٚ ك٢ ُـش «خ  ػ٤ِٔ»ٝػخ٤ٜٗٔخ إٔ رخٍص ُْ ٣ظٞم ك٢ ػِٔٚ ٌٛح أِٓٞرخ  

، ٝٓ٘ٚ أهٌ حُوخ٢ٟ طؼ٣َق حُٜ٘خ٤ٗش. S/Z« ّ/ُ»طٌخى طٌٕٞ ٗؼ٣َش، ك٢ ًظخرٚ 
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ٝطوغ ٌٛٙ حُط٣َوش ك٢ ِٛذ ر٣ٞ٤٘ظٚ، ٝٓخ حٓظِِٓظٚ ٖٓ ِٓح٣خ حُوَحءس حُظ٢ آُض 

 ا٠ُ ٓ٘خٛؾ ٓخ رؼي حُز٣ٞ٤٘ش.

ٕ أكخٍ رخٍص ه٤ٔش حُ٘ٚ ا٠ُ ٓٔخٍٓظٚ، ٫ ا٠ُ حُؼِْ أٝ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ، ٧

حُو٤ٔش ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش ُ٘ٚ ٓخ ٢ٛ ه٤ٔش طٔؼ٤َ ٫ اٗظخؽ، ٝٛٞ ٓخ ٣ز٤ق ُِوخٍة 

حُوَٝؽ ٖٓ حٌَُٔ ٝحُِٔز٤ش ٝحُـي ا٠ُ َٟد ٖٓ حُِؼذ ٝح٫ٗيٍحؽ ك٢ كظ٘ش حُيحٍ 

ٜٝٗٞس حٌُظخرش. ٣ٝظلون ًُي ُِوخٍة رخُظؤ٣َٝ، ٫ٝ ٣ؼ٢٘ ٌٛح حُٜٔطِق إٔ ٣ـط٢ 

ٔغ، أ١ ٓظؼيى حُ٘زٌخص، ٛٞ رؼزخٍس ٜٗخ  ٓؼ٠٘، رَ طؼ٢٘ إٔ ٗظ٘زٚ ا٠ُ أٗٚ ٗٚ ؿ

 رخٍص ٓـَس ٖٓ حُيٝحٍ، ٫ ر٤٘ش ٖٓ حُٔيح٤َُ.

٠٣ٝخػق ٌٛح أ٤ٔٛش حُوَحءس حُٔٔظَٔس ٗظَح  ُظؼيى ح٧ٗظٔش، ٫ٝطٜخٍ 

ٌٌٝٛح، ٣٘لظق حُزخد ػ٠ِ «. كِٔض أهَأ ا٫ ٢٘ٗ٧ أ٠ٔٗ»حُوَحءس رخ٤ُٔ٘خٕ، 

ٜ٘خ ا٠ُ ًٗٔٞؽ كخُ٘ٚ حُٞحكي ٤ُْ ٣َ١وخ  طـُٞ ٓ»َٜٓحػ٤ٚ ُؼِْ حُ٘ٚ، 

Modeleٝاٗٔخ ٛٞ ٓيهَ ُ٘زٌش ُٜخ أُق رخد ،»
(926)

، ٝػ٠ِ ىأرٚ، ٫ ٣زخُؾ حُوخ٢ٟ 

ك٢ ه٤ٔش ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ أٝ حُطَحثن ًٔخ ك٢ ٍأ٣ٚ ك٢ حُٜ٘خ٤ٗش حُظ٢ طؼظٔي ػ٠ِ 

 ٌٛٙ حُوَحءس ـ أٝ حُوَحءحص ـ ٫ ٣زلغ رخٍص ػٖ أؿٞرش ٜٗخث٤ش رويٍ»حُوَحءس: كل٢ 

٧هٜٞٛش ٗٚ ؿٔغ، ٝإٔ حُوَحءس ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ػ٬ٔ  ٓخ ٣َ٣ي إٔ ٣ئًي إٔ ٌٛٙ ح

«اريحػ٤خ  ٣لٞم ٖٓ رؼٞ حُ٘ٞحك٢ ػَٔ حٌُظخرش ٗلٜٔخ
(922)

. 

إ ٗـَ حُوخ٢ٟ حُ٘ظ١َ ٓظ٤ِٔ ك٢ ٝػ٢ حُ٘خهي حُؼَر٢ ٌُحطٚ، اً حٓظٞص ك٢ 

ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ُظٜزق ٓوٞٓخ  ٖٓ ٓوٞٓخص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، 

طلي٣غ ٣يػْ أرلخع ح٣ُٜٞش، روٜخثٜٜخ حُٔؼَك٤ش ٝحُ٘وي٣ش ػ٠ِ أٜٗخ ػَٜ٘ 

 ٝحُِـ٣ٞش. ٣ٝظـ٠ِ ًُي أ٠٣خ  ك٢ ططز٤وٚ.

طـيٝ حُٔؼخهلش ك٢ ٗوي حُوخ٢ٟ اىؿخٓخ  ُٞػ٢ ح٥هَ ك٢ ٝػ٢ حٌُحص، ٓؼِٔخ 

٣ْٜٔ ك٢ طط٣َٞ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ رٔٞهلٚ حُ٘وي١ حُٞحٟق ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش. 

٫رٖ « ٓؼَ ح٧ٓٞى ِٝٓي ح٠ُلخىع»َٓى٣ش ٢ٛ  كَِ ك٢ ططز٤وٚ أٍرؼش ٜٗٞٙ

١َ٣ُِٞ٘ اٗخٍس ُيٍحٓظٚ حُٔطُٞش ػٖ « ٓلزٞرش ؿخ٣ٍش حُٔظًَٞ»حُٔولغ، ٝهزَ 

ٌُِٜٔح٢ٗ، ٝأهٜٞٛش « حُٔوخٓش حُو٣َٔش»حُوزَ ك٢ حُظَحع حَُٔى١ حُؼَر٢، ٝ

٤ُٞٓق اى٣ٍْ. ٣ٝظٜق ٓٞهلٚ حُ٘وي١ رؤٗٚ ٫ ٣ٔظـَم ك٢ ٓظخٛش « حَُكِش»

ق حُظ٤ٜ٘لخص، ٓئػَح  حُظيٍؽ ك٢ كْٜ حُٜٔطِق ك٢ كخٟ٘ظٚ ح٤ٌُِ٘خص ٝطؼٔ

حُظخ٣ٍو٤ش ٝط٬ٌ٘طٚ حُٔؼَك٤ش ٝحُ٘وي٣ش ٫ٞٛٝ  ا٠ُ حُزؼي حُي٢ُ٫. ٣ٟٝٞق حُوخ٢ٟ 

ٓٔظٟٞ حُوطخد ٝرو٤ش حُٜٔطِلخص حُٔؼويس ىٕٝ اىػخء أٝ طؼو٤ي، َٝٓى ًُي ا٠ُ 
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ظٜخ ٨ُؿِٜس حُ٘وي٣ش ٠ٜٛٔخ ٝطٔؼِٜخ ٝحٗظظخٜٓخ رؤِٚ ا٠ُ ٓيٟ حُلخؿش ا٤ُٜخ ٝحٓظـخر

حُؼَر٤ش، ٣ٝؼظٔي ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ ح٤ِٛ٧ش حُٔ٘وٞىس ٧ٛلخرٜخ، ِٓظلظخ  ػٖ حَُٔحؿغ 

ؿ٤َ حُٞظ٤ل٤ش، كٜٞ ٣يهن ك٢ َٓؿؼ٤ظٚ َٝٓحؿؼٚ ٓٔخ ٣ئًي حُزؼي حُي٢ُ٫. ٟٝغ 

حُوخ٢ٟ ًظخرخ  ٓوظ٫ِ ، ٌُٝ٘ٚ ػ٤ْٔ حُلخثيس، ٤ٜ٣َ ك٤ٚ حُ٘وي ا٠ُ كؼخ٤ُظٚ حُٔؼَك٤ش 

 ٘خ ٗؼٞى ا٠ُ ططز٤وٚ حُ٘وي١ ٫كوخ .ٝحُ٘وي٣ش. ُٝؼِ

 ػ ظالؿ التأثير األجنبي المستمرة: 15
طزيٝ ٍٛٞس حُ٘وي حُ٘ظ١َ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ٤ٜٓٔ٘ش ػ٠ِ حُٔٔخٍٓش 

حُ٘وي٣ش ك٢ رؼٞ حُز٤جخص حُؼوخك٤ش ٝح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش ًخُٔـَد ٝطْٞٗ ٝحُؼَحم 

ش ح٧هَٟ ا٠ُ كي أهَ. ٝػٔش َٜٝٓ ٝح٧ٍىٕ ا٠ُ كي ًز٤َ، ٝرؼٞ ح٧هطخٍ حُؼَر٤

ؿٜٞى ٗوي٣ش ًؼ٤َس ٜٓ٘خ طيؿْ ٌٛح حُظؤػ٤َ ح٧ؿ٘ز٢ ك٢ ػ٤ِٔخص حٓظ٤ؼخء ًحط٤ش، أَٗٗخ 

ا٠ُ ػيى ٜٓ٘خ، ٝػٔش ؿٜٞى أهَٟ طٔظظَ رظ٬ٍ ٌٛح حُظؤػ٤َ ح٧ؿ٘ز٢، ٝطٌخى طٌٕٞ 

ٓ٘وطؼش ػٖ ٍٓٞٝػٜخ حُ٘وي١ ٝأٗٔخهٚ حُؼوخك٤ش، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ٗؼ٤ذ ك٤ِل٢ 

« ٗؼ٣َش حَُٝح٣ش حُلخٗظخٓظ٤ٌ٤ش»ك٢ ًظخرٚ حُٜخّ ٝحُٔٔظغ ٝحُٔزظٌَ )حُٔـَد( 

(6889)
 (929)

. 

ٝؿي ك٤ِل٢ حَُٝح٣ش ٓئُلخ  ُِظو٤٤َ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًٜٞٗخ ٓٞهلخ  ك٣ٌَخ  ٝػوخك٤خ  

ٝك٤٘خ  ٝحؿظٔخػ٤خ ، ٝه٬ٛش ٓٞحهق طظَ٘د أٛٞحص ػَٜٛخ، كَٛي أٍرغ ر٠٘ 

َ ا٠ُ حُٞحهغ َٓطخىس ى٤ِِٛٙ أٓخ٤ٓش حٛظٔض رٜخ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، ٢ٛٝ ط٘ظ

حُٔظِٔش، ٝا٠ُ ح٩ٗٔخٕ، ٌَٓٔس حُلٞحؿِ ح٤ُٔٛٞش كظ٠ طوظَم ٫ ٗؼٍٞٙ، كظٔخثَ 

:ٚ  أك٬ٓٚ ًٝٞحر٤ٔ

طـ٤َٔ حُلـٞس ـ ك٢ حُوطخد حَُٝحث٢ ـ ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ػخ١ل٢ ٝحؿظٔخػ٢، أ١  -6

رٔؼخُـش هخ٤ٓش ٝٓظلَىس ٨ُك٬ّ حُ٘خػٔش ُِلَى، ىحهَ ١َٝٗ حؿظٔخػ٤ش طلٌْ 

 هخص حُؼخٓش ٝحُوخٛش.حُؼ٬

ح٫ٛظٔخّ رخُ٘ؼٍٞ حُزخ٢٘١ ـ ح٬ُٝػ٢ ك٢ ح٩ٗٔخٕ، ػٖ ٣َ١ن حٓظزطخٕ أك٬ٓٚ  -2

رخُظؤَٓ ٍْٝٓ حُظؼو٤يحص حُ٘ل٤ٔش، ٝٓخ طُٞيٙ ٖٓ ًٞحر٤ْ، ٝػوي ٗل٤ٔش 

 ِٝٛٞٓخص.

حُؼَٔ ػ٠ِ طط٣ٞغ ٌٓٞٗخص حُوطخد حَُٝحث٢، ٖٓ أىٝحص َٓى٣ش ٓظ٘ٞػش،  -9

خ٢٘ٓ حُٔوزٞء، ٝحٓظ٘طخم حٌُٔٔٞص ػ٘ٚ ك٢ ٝأٝٛخف طزج٣َ٤ش طظوٜي حُٜ

ك٠خءحص ٓٞرٞءس طظلخػَ ٢ٓٝ ُٓخٕ ٣ؼظزَ ٛٞ حُلخَٓ ٤ٍَُٔٝس حَُٔحٍس ػ٘ي 

حٌُخثٖ حُؼَر٢، ٓؼِٔخ ًخٕ، ٝح٫ٛظٔخّ رخُِـش ٝطط٣ٞؼٜخ كظ٠ ط٘زٞ رخ٢ُ٘ء ح١ٌُ 

طل٢ٌ ػ٘ٚ، ك٢ ا١خٍ ػ٬هش حٌُِٔخص رخُـِٔش، رخ٤ُٔخم، ٝرخُز٤٘ش حُز٬ؿ٤ش ٓغ 
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 حص أِٓٞر٤ش ٓظـيىس أٟلض ػ٠ِ ح٤ُٔ٘ؾ حَُٝحث٢ ؿٔخ٤ُش ٓظويٓش.رَُٝ أىٝ

حُظ٤ٌَ٘ ٝٓؼٔخ٣ٍش حَُٝح٣ش ك٢ حٓظـ٬ٍ أٌٗخٍ طؼز٣َ٤ش ًخُلخٗظخٓظ٤ي ُظل٤َٔ  -4

طـَرش حٌُخثٖ، ٝط٤ٌَٔ حَُطخرش حُظ٢ ٤ٛٔ٘ض ػ٠ِ ًحثوش حُوخٍة ٤ُٞ١خ ، روِن 

ٍحص َٓطزٌشؿَحرش ٓوِوش، ٝحُ٘لخً ا٠ُ حُ٘ؼٍٞ ٝحٌُحًَس ٝطلظ٤ظٜٔخ ا٠ُ ً
(924)

. 

ٝأٗخٍ ك٤ِل٢ ا٠ُ ح٧ٌٗخٍ ٝح٧ٓخ٤ُذ حُ٘ؼ٣َش حُوي٣ٔش ُِؼـخثذ، ٝٓظخٜٗخ 

 :٢ٛ 

 «.أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»حُوٜٚ حُ٘ؼز٤ش، ٜٝٓ٘خ  -6

، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُلِْ ٓؼَ «٤ًِِش ٝىٓ٘ش»حُوطخرخص ح٣َُِٓش، ًٝٗٔٞؿٜخ  -2

 «.ٍٓخُش حُـلَحٕ»

أٝ « َٓٝؽ حٌُٛذ»زخٍ حُؼـ٤زش، ٓؼَ ًظذ حُظخ٣ٍن، ٝٓخ كٞطٚ ٖٓ رؼٞ ح٧ه -9

 ًظذ حَُك٬ص.

ٓئُلخص حُٜٞك٤ش ٓؼَ حرٖ ػَر٢ ك٢ كظٞكخطٚ ح٤ٌُٔش، ٝحٌُظذ حُٔل٣َش ًٝظذ  -4

حُلوٜخء
(921)

. 

ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ ك٤ِل٢ ٫ ٣ٔظو٢ٜ ح٧ٗٞحع ٝح٧ٌٗخٍ حُظَحػ٤ش حُٔظخكش، 

حُظَحع ًٝ٘خ أَٗٗخ ا٠ُ أٜٛٔخ ك٢ ٓٞهغ ٓخرن، ٫ٝ ٣ظو٠ٜ ٓلخ٤ْٛ حُؼـ٤ذ ك٢ 

حُؼَر٢، ٝحَُٔى١ روخٛش. ٓؼِٔخ ؿخُٝ حُز٢ٔ حُ٘ظ١َ ُٔلخ٤ْٛ رلؼٚ رؼخٓش، ا٠ُ 

طِْٔ حُظ١ٍٜٞ حُ٘ظ١َ ُ٘ؼ٣َش حَُٝح٣ش حُلخٗظخٓظ٤ٌ٤ش ٓزخَٗس، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ 

حػظٔخىٙ ػ٠ِ ػزخٍط٤ٖ ٓلظخك٤ظ٤ٖ ح٠ُٝ٧ ُظٞىٍٝٝف ٝحُؼخ٤ٗش ٌُِ٘ي١، كبٕ ك٤ِل٢ 

وي٣ش حُـي٣يس، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٗؼ٣َش حُٔلخٍهش حػظٔي ٤ًِش ػ٠ِ ٓؤػٍٞ ح٫طـخٛخص حُ٘

ٝحُظَىى، ٓٔخ حػظ٠٘ رٚ طٞىٍٝٝف، كظٞهق ػ٘ي حُٔوخٍرش حُظخ٣ٍو٤ش رب٣ـخُ ٗي٣ي ك٢ 

ر٠ؼش أٓطَ، ٝحُٔوخٍرش حُي٤ُ٫ش، رخ٫ٛظٔخّ ٗلٔٚ، ٝحُٔوخٍرش حُز٣ٞ٤٘ش رخطٔخع، ٖٓ 

 Ireneه٬ٍ طٍٜٞحص رؼٞ أػ٬ٜٓخ حُزخ٣ٍُٖ، ٓؼَ طٞىٍٝٝف، ٝا٣ٍٖ ر٤٤ٔ٤َ 

Bessiere ٍٝٝؿ٤ٚ ًخ٣ٞح ،Roger Caillois ًْ١ُٞٝ كخ ،L. Fax ٝػيّ ًُي ٜٓٔيحص ،

 :َ ٗلٞ طٍٜٞ ُٔلّٜٞ حُلخٗظخٓظ٤ي ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، ٝأٍىكٜخ رؼ٘ٞحٕ ٛـ٤

ٖ: «. ٓـخُكش ٗظ٣َش»  َٝٗع ك٢ ٓـخُكظٚ حُ٘ظ٣َش ٖٓ ٓٔؤُظ٤ٖ ٜٓٔظ٤

 حُؼ٘خ٣ش رخُِـش(، ح٠ُٝ٧، ٢ٛٝ إٔ حَُٝحث٢ حُؼَر٢ ٣لظَٔ ؿيح ، )٫كع هِش -6

إٔ ٣ٌٕٞ ٓطِؼخ  ػ٠ِ ح٥ىحد حُلخٗظخٓظ٤ٌ٤ش ك٢ حُـَد، آخ رٌَ٘ ٓزخَٗ أٝ ػزَ 

حُظَؿٔش، ٝرخُظخ٢ُ، كٜٞ هي ٣ظٔؼَ ٌٛٙ حٌُٔٞٗخص ٝحُؼ٘خَٛ ٠٤ُلَٛخ ك٢ طٍٜٞحطٚ 

 حُل٣ٌَش.
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حُٔٔؤُش حُؼخ٤ٗش، ٢ٛٝ حَُؿٞع ا٠ُ رؼٞ ح٥ػخٍ حُ٘ؼ٣َش حُوي٣ٔش ٝطٔؼِٜخ ٓخ  -2

حُؼَر٢ حُ٘ؼ١َ حُوي٣ْ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ رٌٍٝ ٗخٟـش ُِؼـخثز٢ ىحّ ح٩ٗظخؽ
(921)

. 

ػْ هِٚ ك٤ِل٢ ا٠ُ حٓظ٘ظخؿخص ُز٘خء حٓظَحط٤ـ٤ش حُلي٣غ ػٖ حُلخٗظخٓظ٤ي 

ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ٓلخىٛخ إٔ حُلخٗظخٓظ٤ي ٤ُْ ؿ٘ٔخ  أىر٤خ  هخثٔخ  رٌحطٚ، ٌُٝ٘ٚ 

و٤٘ش ٤ٛـش، ٝٓؼ٠٘ ٌٛح أٗٚ ٤ُْ ٛ٘خى ؿْ٘ حُلخٗظخٓظ٤ي، رَ ٛ٘خى ط

حُلخٗظخٓظ٤ي
(929)

. 

ٚ: حُؼـخثز٢ ٝحُـَحثز٢،  ٝىهن ك٤ِل٢ ػ٬هش حُلخٗظخٓظ٤ي رخُٔـخ٫ص حُو٣َزش ٓ٘

، حُؼـخثز٢ Exotique، حُؼـخثز٢ حُيه٤َ Hyperboliqueٝٓ٘ٚ حُؼـخثز٢ حُٔزخُؾ ك٤ٚ 

، حُؼـخثز٢ حُؼ٢ِٔ ـ أٝ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ، ػْ حُلخٗظخٓظ٤ي Instrumentaleح٧ىحط٢ 

٣ش، ػْ حُلخٗظخٓظ٤ي ٝحُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ، ػْ حُلخٗظخٓظ٤ي ٝحَُٝح٣ش ٝحُلٌخ٣ش حُٔلَ

حُز٤ٔ٤ُٞش، ػْ حُلخٗظخٓظ٤ي ٝح٤ُٞطٞر٤خ، ػْ حُلخٗظخٓظ٤ي ٝح٧ٓطٍٞس، ػْ حُلخٗظخٓظ٤ي 

ٝحُلٌخٛش حُٔٞىحء، ػْ حُلخٗظخٓظ٤ي ٝحُؼِّٞ، ٜٝٓ٘خ ػِّٞ حُٔلَ ٝحُظ٘ـ٤ْ، ٝػِْ 

 .Metapshyciqueحُ٘لْ ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٝٓخ ٍٝحء ػِْ حُ٘لْ 

ٝػخُؾ ك٤ِل٢ ٟٓٞٞػخص حُلخٗظخٓظ٤ي، ٝح٩ٌٗخ٫ص حُظ٢ طؼ٤َٛخ، أٓخ 

حُٟٔٞٞػخص ك٢ٜ أ٫ٝ : ح٫ٓظٔخم ٝحُظلٍٞ، ٝٓ٘ٚ حٓظٔخهخص ح٩ٗٔخٕ، ٝحُل٤ٞحٕ، 

ٝحُ٘زخص حُٔئٖٗٔ، ٝػخ٤ٗخ  طـ٤َ حُٔزز٤ش/ حُِٖٓ ـ حُل٠خء، ٝٓ٘ٚ حُِٖٓ ٝحٌُٔخٕ، 

 َٔث٢ ٝح٬َُٓث٢.ٝػخُؼخ  ح٫هظ٫٬ص. ٍٝحرؼخ  ُؼزش حُ

ٝػ٢٘ ك٤ِل٢ رخُظل٤َٔ حُؼو٢ِ ٝحُظل٤َٔ كٞم حُطز٤ؼ٢ ُِوطخد حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، 

ك٤غ طظٔخًٖ ىحهَ حُوطخد حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤ هطخرخص أهَٟ ٓلظٞكش، ؿ٤َ ٓ٘ظ٤ٜش 

طو٠غ ُِظطٍٞ، ٝطؼظَٔ ىحهِٜخ أ٠٣خ  حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طؼط٢ حُؼَٔ حَُٝحث٢ أ٤ٔٛظٚ، 

حَُٝح٣ش حُلخٗظخ٤ٌٓش، رَأ١ ك٤ِل٢ طلي٣يح ، ٢ٛ »ٝآٌخ٤ٗش حُظٞحَٛ ٓغ حُٔظِو٢. ٝ

ٍإ٣ش ٜٝٗخىس، ٍإ٣ش ػ٠ِ ٝحهغ كو٤و٢ طٍٜٞ رَ٘ح٤٣٘ٚ ىٓخء ٓظزخ٣٘ش ٝٓلخٍهش، 

ٜٝٗخىس رخػظزخٍٛخ ؿٞحرخ  ٓظلًَخ ، ػ٠ِ أٓجِش ػخرظش ٝهي٣ٍش، ًخُٔٞص ٝحُوَٜ 

ٝحٌُزض ٝح٫ٓظزيحى ٝحُـٕ٘ٞ، ًِٜخ أٓجِش طظول٠ هِلٜخ هخ١َحص ٖٓ أٓجِش ٤ًٗٞش 

«طيهَ، ريٍٝٛخ، ك٢ ا١خٍ ح٩ٍع ح١ٌُ طظـخَٓ ػ٠ِ كِٔٚ ك٢ طخ٣ٍو٘خ
(929)

. 

ٝحٛظْ رخُظل٤َٔ رٞٛلٚ ٌٓٞٗخ  أٓخ٤ٓخ  ٖٓ حٌُٔٞٗخص حُيحه٤ِش ُِٔل٢ٌ 

حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، كٜٞ ٣ٔظؼَٔ ُظزي٣ي حُـٔٞٝ ح١ٌُ ٣ئًي حُليع، ُٝٚ ٝظ٤لش 
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ُظل٤َٔ ر٤ٖ حٓظٜخ٤ٛش اُحء حُل٤َس ٝحُوِن حُٔظُٞي٣ٖ ػٖ ح٧كيحع، ٣ٝظُٞي ػٖ ح

 ٓخ ٛٞ كخٗظخٓظ٢ٌ٤ ٝحُٔـخ٫ص حُو٣َزش ٓ٘ٚ ٓظَٜحٕ ٛٔخ:

ٍ: ٣ظـ٠ِ ك٢ حُظل٤َٔ رؤٗٞحػٚ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ حُٔخٍى ك٤ٚ  حُٔظَٜ ح٧ٝ

ٓليٝى حُٔؼَكش، ٣ؼخ٣ٖ ٣ٜٝق، ػْ ٣ظٌلَ ر٘ٞع ٖٓ حُظؤ٣َٝ، كظؤط٢ رؼٞ أٝٛخكٚ 

 ليّ.حُظ٢ ٣ٜق ك٤ٜخ رخ١ٖ حُ٘وٞٙ، ٝرؼٞ أَٓحٍْٛ، ٖٓ رخد حُظؤ٣َٝ ٝحُ

٫ٝكع ك٤ِل٢ رؼيح  ػٔٞى٣خ  ُِلخٗظخٓظ٤ي، ط٘ظظْ ك٤ٚ حُٟٔٞٞػخص/ حُؼ٤ٔخص ٖٓ 

حٗؼٌخّ َٓآ١ٝ ُٔظو٤َ ٣ؼٌْ ٝػ٤خ  ؿٔؼ٤خ ، »ه٬ٍ ٍٛٞ كٞم ١ز٤ؼ٤ش أٓخٓخ  ٢ٛ 

ٝاكٔخٓخ  ١ً ا٣ٔخٟخص ط٠َد ك٢ أ٤ُخف ًحص حٌُخثٖ، ٟٝٓٞٞػخص حُٞحهغ، 

لٍٞ ػخّ ُِلٞم ٍٛٞ ٗز٤ٌش ًَإٟ ٛخىٓش طظ٤ٜي حُـ٣َذ ٝحُؼـ٤ذ ػ٠ِ ٓ

«١ز٤ؼ٢، ٣ُٝؼي ؿي َٓر١ٞ رخُٔو٤ِش
(928 )

٣ٝل٤َ ك٤ِل٢ ٌٛح حَُأ١ ا٠ُ ر٤٤َ  

 ٚ٤٘ٔ٤ٓPierre MESNIER ٞٛ ٝٛ٘خى ٝظخثق ُِٔلٍٞ ح٧كو٢، ًخَُر٢ ر٤ٖ ٓخ .

ٝحهؼ٢، ٝٓخٛٞ كٞم ١ز٤ؼ٢، ٝٝظ٤لش طؤؿ٤ِ٤ش، طٔظٜيف، أٓخٓخ ، طؤؿ٤َ كيع كٞم 

زَ حُظ٤ٔ٠ٖ ٝحُظ٘خٝد. أٓخ حُٔلٍٞ ١ز٤ؼ٢، ط٣ٞ٘وخ  ُلظَس، ٌٝٛح حُـَٝ ٣ظْ ػ

حُؼٔٞى١، ك٤ظْ حٓظـ٬ُٚ ٖٓ ١َف حُٔل٢ٌ حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤ ك٢ رؼي٣ٖ ػٔو٢، ٣ٔظٔي 

 ٟٓٞٞػخطٚ ٖٓ حٍُٔٞٝع حُوي٣ْ حُي٢٘٣ ٝحُٔل١َ ٝحُل١ٌٍُِٞٞ، ٝٓخثَ. 

، ٝٛٞ حُٔـخٍ ح١ٌُ ٣٘ظـَ ك٤ٚ «حُزؼي حَُحرغ»ٝأٗخٍ ك٤ِل٢ ا٠ُ ٓخ ٠ٔٔ٣ 

٢ٔ رل٣َش ًخِٓش رل٤غ إ ٌٛح حُزؼي ٫ ٣وظَٜ ػ٠ِ حُلخٗظخٓظ٤ي ٝحُو٤خٍ حُؼِ

حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ كو٢، ٖٓ ه٬ٍ ٝٛق أٌٓ٘ش ٫ طٞؿي ا٫ ػٔٞى٣ش، ٝاٗٔخ ٣طخٍ 

حُِٓخٕ ريهُٞٚ ك٢ رُؼي ٍحرغ ٫ ٣َٟ ٠٣ٝز٢. ًًَٝ ك٤ِل٢ أٗٔخ١ حُظل٤َٔحص 

، حُؼو٤ِش، ٓؼَ حُظل٤َٔ رخُلِْ، ٝحُظل٤َٔ رخ٣ٌُٜخٕ ٝحُِٜٞٓش، ٝحُظل٤َٔ رخُـٕ٘ٞ

ٝأٟٝق ك٤ِل٢ ك٠ٍٞ حُظل٤َٔ كٞم حُطز٤ؼ٢ ك٢ حُٔل٢ٌ حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، ٓٔخ ٤ٔ٣ِ 

حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٝحَُٝح٣ش حُز٤ٔ٤ُٞش، ٣ٝ٘ظؾ ػ٘ٚ كخ٫ص ؿٔٞٝ حُظل٤َٔحص ك٢ 

ٟ: ح٣ُِؾ حٌَُُٝٗٞٞؿ٢  ػ٬ع هخٗخص طظٌخَٓ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، ٝطؼ٠ي حُٞحكيس ح٧هَ

Aberrations ٤ِل٢ ا٠ُ حٓظ٘ظخؽ ط٤ًَز٢ ، ػْ ح٧ٗزخف، ٝحَُٝكخ٤ٗخص. ٝطَٞٛ ك

ػخّ، ٝٛٞ إٔ ػٔش ٤ٌٖٗٞٓ أٓخ٤٤ٖٓ، ٣ٔخٛٔخٕ ك٢ ارَحُ حُلخٗظخٓظ٤ي، ٝٛٔخ ح١َُ٘ 

ٝؿٞحد ٌٛح ح١َُ٘، ٣ٝٔؼَ ح١َُ٘ حُليع، كٞم حُطز٤ؼ٢، ٝح١ٌُ هي ٣ـٔيٙ حُ٘زق 

أٝ أكي حُٔٔٞم، ر٤٘ٔخ ٣ٔؼَ ؿٞحد ح١َُ٘ حُظل٤َٔ ح١ٌُ طويٓٚ حَُٝح٣ش ٌُُي 

لَٜ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ًظخرٚ ُِوطخد ك٢ حُلخٗظخٓظ٤ي، ٓؼخُـخ  ح١َُ٘. ٝهٜٚ ك٤ِل٢ حُ

ٌٓٞٗخص حَُٔى حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، ٫ٝكع ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ أٍرؼش أٗٔخ١ ٓلظٞكش طظ٘خٙ 

ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، ٢ٛ: َٓى٣ش حُظخ٣ٍو٢، َٝٓى٣ش ح٢ٓٞ٤ُ، َٝٓى٣ش حُطخرٞ، َٝٓى٣ش 
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َِ حُظؼـ٤ذ. ٝكَٜ حُوٍٞ ك٢ حَُٔى/حُٞٛق، ٝطٌٞٗٚ ُِوطخد حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤ ه

 أٗٔخ١ٚ ح٧ٍرؼش أ٠٣خ  ٢ٛٝ:

 .Narration Ultérieureحَُٔى ح٬ُكن

 .Narration Antéieure حَُٔى حُٔظويّ

 . Narration Simultanée حَُٔى حُٔظِحٖٓ

 .Narration Intercalée حَُٔى حُٔيٍؽ/حُٔظوَِ

ًًَٝ ػٔش ٝظ٤لظ٤ٖ طؼ٬ٕٔ ريٍؿخص ٓظلخٝطش ك٢ حُوطخد حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، ٛٔخ 

، ٝػ٬هش ػ٤ٔخث٤ش )٣وٜي Fonction Explicativeػ٬هش طل٣َ٤ٔش ٝظ٤لش ًحص 

 .Relation Thématiqueٟٓٞٞػخط٤ش( 

ًخثٖ طو٢ِ٤٤ ٣ؼٔي حُٔئُق ا٠ُ هِوٚ، »ٝٝٛق حُٔخٍى حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، ٝٛٞ

كظ٠ ٣يْٛ ِٓطش حَُٔى، حٗط٬هخ  ٖٓ ٟٝؼ٤ظٚ حُظ٢ ٢ٛ ٟٝؼ٤ش اٗظخؽ ٬ًّ، ٢ٓٝ 

ٝح٣ش، ٣ٝؤط٢ ٓزؼغ حُٔخٍى حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، ك٢ طؼيى٣ش أٛٞحص طٌَ٘ ح٤ُٔ٘ؾ حُل٢ َُِ

ٌٛح حُزخد، ٟٖٔ ٗٔن ٗظ١َ ػخّ ٣ؼ٢ ِٓحُن حُز٤٣ٞ٤ٖ٘، ٣ٝ٘ظَ ا٠ُ حُٔخٍى 

ٟٖٔ ٍإ٣ش ؿي٤ُش، حٗط٬هخ  ٖٓ حُٔظٕٞ حَُٝحث٤ش حُلخٗظخٓظ٤ٌ٤ش حُظ٢ طلون كَحىس 

«ٓخٍىٛخ، ٝؿي٤ُظٚ حُظ٢ طٔٔق رز٘خء ٗٔن طؤ٢ِ٣ٝ ُِٔل٢ٌ
(991)

. ٝكخٍٝ ك٤ِل٢ 

ٔخ١ حُٔخٍى، ٓٔظ٘يح  ا٠ُ ؿ٤َحٍ ؿ٤٤٘ض ٍٝٝؿ٤ٚ ًخ٣ٞح، ك٤غ ػٔش ٓخٍى ط٤ٜ٘ق أٗ

، ٝٛٞ حُٔخٍى حُٔظ٠ٖٔ ك٢ حُلٌخ٣ش،  Narateur Homodiegetiqueِٓظلْ رخُلٌخ٣ش

 ٣ٝ٘ـَ ٝظ٤لظ٤ٖ ك٢ إٓ ٝحكي، كٜٞ ٍحٝ ٝٓ٘خٍى ك٢ ح٧كيحع، ٝٓخٍى ؿ٤َ ِٓظلْ

ح٠َُر٤ٖ، ٤ِٓ ٍإ٣ش  ، ٝحٗط٬هخ  ٖٓ Narateur Hétérodiegetiqueٖ٣ٌٛرخُلٌخ٣ش 

 حُٔخٍى ٖٓ ه٬ٍ ػ٬ػش أٗٔخ١ ٢ٛ:

 حُزطَ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ظَٜ ِٓظلٔخ  رخُليع. -حُٔخٍى

حُ٘خٛي، ٝٛٞ ح١ٌُ ١َٝ٣ ح٧كيحع، ٤ُْ رٞٛلٚ ٓ٘خًٍخ ، ٌُٖٝ  -حُٔخٍى

 رخػظزخٍٙ ٗخٛيح .

حُٔـٍٜٞ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣زو٠ ٓـ٫ٜٞ ، ٫ ٓظؼ٤٘خ ، ك٢ ٗظَ حُٔظِو٢،  -حُٔخٍى

 ع، ٌٝٛح ح٢ُٔ٘ ٗخىٍ.طلخؿجٚ ح٧كيح

أٓخ ح٧ٗٔخ١ ح٤ُِٔٔس ُِٔ٘ظٍٞ حَُٔى١، كوي ٤ًلٜخ ٓغ حُٔ٘ظ٣َٖ حُل٤٤َٖٔٗ ك٢ 

 حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش، ٤ٓ٫ٝٔخ ٗوخى ٗؼ٣َش حَُٔى، ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

حَُإ٣ش ٖٓ هِق، أٝ حُظزج٤َ حُٜلَ، رظؼز٤َ ؿ٤٘٤ض، ك٤غ حُٔخٍى ٣ؼِْ  -أ 

 ْ ٢ًِٝ حُٞؿٞى ػخُْ رولخ٣خ ح٧ٍٓٞ.أًؼَ ٖٓ حُ٘و٤ٜش، كٜٞ ٢ًِ حُؼِ
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حَُإ٣ش ٓغ، أٝ حُظزج٤َ حُيحه٢ِ ٌُِٞح٤ُْ، ٣ٌٕٝٞ حُٔخٍى ك٢ طٔخٝ  -د

ٓوٜٞى ٓغ حُ٘و٤ٜش، ٫ ٣ؼَٔ ا٫ ػ٠ِ طوي٣ْ ٬ًٜٓخ، كٜٞ ٣َٟ ًَ ٢ٗء ٖٓ 

ه٬ٍ ٝػ٢ حُ٘و٤ٜش، ًٔخ ٣ٌٕٞ ٓظؼيىح  رخٗظوخُٚ ٖٓ ٗو٤ٜش ا٠ُ أهَٟ، ػْ 

 حُليع ٗلٔٚ ػٖ ٣َ١ن ٗو٤ٜخص ٍٝحث٤ش. حُؼٞىس ا٠ُ ح٠ُٝ٧، أٝ ٍإ٣ش

حَُإ٣ش ٖٓ حُوخٍؽ، أٝ حُظزج٤َ حُوخٍؿ٢، ك٤غ حُٔخٍى ٛٞ ٓـَى ٍحٛي  -ؿـ

ُِلًَش حُوخٍؿ٤ش، ٣وق ك٢ ك٤خى طخّ ٤ُلون ٟٓٞٞػ٤ش طٌٕٞ ٓؼَكش حُٔخٍى ك٤ٜخ 

أهَ ٖٓ ٓؼَكش حُ٘وٞٙ، ػْ ٤ًّق ك٤ِل٢ ٝظخثق حُٔخٍى حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، ٓٔخ ٛٞ 

٣َش حَُٔى، ٢ٛٝ حُٞظ٤لش حَُٔى٣ش، ٝٝظ٤لش حُظ٤ٔ٘ن، ٝٝظ٤لش ٗخثغ ُيٟ ٗوخى ٗؼ

 ح٩ر٬ؽ ٝحُظٞحَٛ، ٝٝظ٤لش حٗظزخ٤ٛش، ٝٝظ٤لش ح٫ٓظٜ٘خى.

ٝطٞهق ك٤ِل٢ ػ٘ي حُٞٛق حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، ك٢ ٓٔظ٣ٞخطٚ ٝأٗٞحػٚ ٝٝظخثلٚ، 

ٝػ٘ي حٌَُٗٞطٞد ٝحُوطخد حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، ٝحٌَُٝٗٞطٞد ٜٓطِق أ١ِوٚ رخهظ٤ٖ، 

ٕ ٝحٌُٔخٕ ٤ٗجخٕ ٓظوخر٬ٕ رؼٌْ طٍٜٞحص ٤ٗٞطٖ حُ٘ظ٣َش، ٣ٝل٤ي إٔ حُِٓخ

٣ظليى حٗط٬هخ  ٖٓ ػ٬هظٚ رخُِٖٓ، ػْ »كخُل٠خء حُلخٗظخٓظ٢ٌ٤، أٝ ٛ٘يٓش حُظؼـ٤ذ، 

رخٗل٬ص حُل٠خء ػٖ ح٧رؼخى ح٥ه٤ِي٣ش ا٠ُ أرؼخى ٓظؼيىس ٓلظٞكش، كخُؼخُْ حَُٝحث٢، ٫ 

٣ظؼز٤َ « ٖٓ أٌٗخٍ ؿي ٓؼويس ٣ظٌٕٞ ٖٓ حُٞؿٞٙ حُٜ٘ي٤ٓش حُز٤ٔطش، ٌُٝ٘ٚ ٣ٔظ٘ظؾ

٣ٍٞٓMaurice Levyْ ٤ُل٢
(996)

. 

ػْ ىٍّ حُ٘و٤ٜش حُلخٗظخٓظ٤ٌ٤ش، ٓٔخص ٝأٗٞحػخ ، ٝأىٝحٍح ، ٝػ٬هخص، 

ٝهِٚ ا٠ُ حٓظ٘ظخؽ ٤ٔ٣ِ حَُٝح٣ش حُلخٗظخٓظ٤ٌ٤ش، ٣ٝؼٔن ٓزَ رلؼٜخ رآ٤ُخص 

ش إ ٖٓ أْٛ هٜخثٚ حُلخٗظخٓظ٤ي طؤ٤ًي حُٔلخٍه»ٜٝٗخؿ٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس: 

ٝرؼغ حُل٤َس، ٫ٝٗي ك٢ ٗلْ حُٔظِو٢، ػٖ ٣َ١ن ارَحُ ٓخ كٞم ١ز٤ؼ٢، 

ٝطو٤ِٚ ىٍٝ ٓخٛٞ ١ز٤ؼ٢ ك٤٘خ ، أٝ حٓظـ٬ُٚ ُ٪٣ٜخّ َٓس ػخ٤ٗش، ًٔخ ٣ظْ حُِـٞء 

ا٠ُ هَم ٝٓٔن ٌٛح حُطز٤ؼ٢، أٝ طي٤َٓٙ ك٢ َٓس ػخُؼش، ٓؼِٔخ حٟٝلض ًُي 

٤َ، ٝؿخٕ ر٤ِٖٔ حُطَٝكخص، حُظ٢ ػَٟ٘خ ُٜخ، ٝهٜٞٛخ  طٍٜٞحص ا٣ٍٖ ر٤ٔ٤

٣َٞٗ، حُٔظويٓش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٝحُظ٢ كخُٝض ح٫ٓظلخىس ٓٔخ ؿخء رٚ طٞىٍٝف ك٢ 

طلي٣يحطٚ حُيه٤وش، ٤ٓٝـٔٞٗي ك٣َٝي روٜٞٙ ٓلّٜٞ حُـَحرش حُٔطِوش، ٓخ ٣ٔظظزؼٜخ 

«ٖٓ حٓظ٤ٜخٓخص ٝحٟطَحرخص ٗل٤ٔش
(992)

. 

كوٜخء « »َٓى٣ش حُظؼـ٤ذ»ٝحهظخٍ ك٤ِل٢ ُظطز٤ن ٓلٜٞٓٚ ػٖ 

( ٤ُِْٔ رًَخص )٣ٍٞٓش(، ٤٘٣َٝ ؿٜي ك٤ِل٢ رَٓظٚ ا٠ُ ح٧هٌ 6899)«حُظ٬ّ

 حٌُخَٓ ُٔؼط٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ط٘ظ٤َٙ ٝٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش.
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 ػ استمرار الجهد التوفيقي:16
٫ ٣ٔظط٤غ حُ٘خهي حُؼَر٢ حُلي٣غ إٔ ٣ِظلض ػٖ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٤ًِخ  أٝ 

ٖٓ ٓـخٗزظٜخ ٝح٫ًظلخء رخٍُٔٞٝع حُؼَر٢ ؿِث٤خ ، ُٝؼِٚ حػظَف أه٤َح  أ٫ ؿيٟٝ 

حُ٘وي١ ٝكيٙ، ٓٔخ ىػخٙ ا٠ُ ح٫ٗوَح١ ك٢ ؿٜي طٞك٤و٢ ر٤ٖ ٌٓٞٗخص حٍُٔٞٝع 

حُ٘وي١ ٝٓئػَحص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس. ٝحهظخٍ ٓؼخ٫  ٌُُي ٗخهيح  ػَر٤خ  ٓ٘ظ٤ٔخ  ا٠ُ 

 حٍُٔٞٝع حُ٘وي١ ٤ًِش ك٢ َٓكِش طٌٞٗٚ ح٠ُٝ٧، ٛٞ ػزيحُِٔي َٓطخٝ )حُـِحثَ(،

- 2)١« كٖ حُٔوخٓخص ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢»ٝػَٟض ًٗٔٞؿخ  ٌُٜٙ حَُٔكِش ًظخرٚ 

ٝٛٞ ٌٓظٞد ك٢ أٝحهَ حُٔزؼ٤٘٤خص(، ػْ ٓخ ُزغ إٔ أهٌ رخ٫طـخٛخص  - 6889

حُـي٣يس، ٤ٓ٫ٝٔخ حُؼ٬ٓخط٤ش ؿخُزخ  ٝحُظل٤ٌ٤ٌش ه٬٤ِ ، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ًظزٚ، ًٝ٘ض 

« َ ٤ٔ٤ٓخث٢ ُلٌخ٣ش كٔخٍ رـيحىٗخه٘ض ػيىح  ٜٓ٘خ، ٓؼَ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش: طل٤ِ

طل٤َِ حُوطخد حَُٔى١: ٓؼخُـش طل٤ٌ٤ٌش ٤ٔ٤ٓخث٤ش ًَٓزش َُٝح٣ش »(، 6889ٝ)

( كٜٞ ٌٓ٘ 6881«)ٓوخٓخص ح٢١ٞ٤ُٔ: طل٤َِ ٤ٔ٤ٓخث٢»(، 6881ٝ« )ُهخم حُٔيم

ٓطِغ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ؿخٙ ػ٤ٔوخ  ك٢ ٓل٢٤ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٓخػ٤خ  ا٠ُ ٌٗٔؿش 

ٍٝع حُ٘وي١ ك٢ ًظخر٤ٖ ٗظ٤٣َٖ ُٔؼَ ٌٛح حُـٜي حُظٞك٤و٢، ٗظ٣َش طظٞحءّ ٓغ حُٔٞ

ّ: »(، 6899ٝ« )حُ٘ٚ ح٧ىر٢: ٖٓ أ٣ٖ؟ ٝا٠ُ أ٣ٖ؟»ٛٔخ:  حٌُظخرش ٖٓ ٓٞهغ حُؼي

(. ًخٕ حٌُظخد حُظ٘ظ١َ٤ ح٧ٍٝ ٓوخٍرش 6888«)ٓٔخٍحص كٍٞ ٗظ٣َش حٌُظخرش

 ٗظ٣َش ٝططز٤و٤ش ُٔلّٜٞ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ُيٟ أٛلخد ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، أٓخ

-999)ٙ ٙ« ح٩ٗخٍحص ح٤ُٜ٩ش»حُظطز٤ن كخطـٚ ا٠ُ ٗٚ ُِظٞك٤ي١ ٖٓ ًظخرٚ 

(، ٝا٠ُ آؼخٕ حُ٘ظَ ك٢ ٓلخ٤ْٛ حُز٠٘ ح٩كَح٣ٍش ٝحُز٠٘ حُظ٤ًَز٤ش ٝحُِٓخٕ 999

ٝحُل٤ِ ٝحٍُٜٞس ٝحُظ٤ًَزخص حُٜٞط٤ش، ٝؿ٢ِ أٜٗخ ٓلخ٤ْٛ ١خُٔخ حٗظـَ ػ٤ِٜخ 

ا٠ُ ٗـِْٜ حُ٘ظ١َ، ر٤ي إٔ ًظخرٚ حُؼ٬ٓخط٤ٕٞ ٝحُِٔخ٤ٕٗٞ، ْٝٛ حُ٘وخى ح٣ٌُٖ ٓخٍ 

( ٣ؼخُؾ ٗظ٣َش حٌُظخرش ك٢ ٓٔخٍ أًؼَ 6888«)حٌُظخرش ٖٓ ٓٞهغ حُؼيّ»حُؼخ٢ٗ 

حٓظو٤ُ٬ش ك٢ ٍكخد حُـٜي حُظٞك٤و٢ ر٤ٖ حٍُٔٞٝع حُؼَر٢ ٝحُـي٣ي حُـَر٢، ٓٔخ 

٢٘٣ رٞػ٢ كخى ُِٔؼ٠ِش، كؼٔش اهَحٍ رؤ٫ ٓز٤َ ُلْٜ ٗظ٣َش حٌُظخرش رٔؼٍِ ػٖ 

 ـخٛخص حُـي٣يس.اٗـخُحص ح٫ط

( 6889« )ك٢ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش: رلغ ك٢ طو٤٘خص حَُٔى»٣ٝ٘يٍؽ ًظخرٚ 

 ٟٖٔ ٓلخ٫ٝطٚ حُظٞك٤و٤ش، ك٢ طٔغ ٓوخ٫ص ٢ٛ:

 حَُٝح٣ش: حُٔخ٤ٛش ٝحُ٘٘ؤس ٝحُظطٍٞ. -

 أْٓ حُز٘خء حَُٔى١ ك٢ حَُٝح٣ش حُـي٣يس. -

 ح٩ٌٗخ٤ُش. -حُز٘خء  -حُ٘و٤ٜش: حُٜٔخ٣ش  -

 ٤ش ٝأٌٗخُٚ.ٓٔظ٣ٞخص حُِـش حَُٝحث -

 حُل٤ِ حَُٝحث٢ ٝأٌٗخُٚ. -
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 أٌٗخٍ حَُٔى ٝٓٔظ٣ٞخطٚ. -

 ػ٬هش حَُٔى رخُِٖٓ. -

 ٗزٌش حُؼ٬هخص حَُٔى٣ش. -

 كيٝى حُظيحهَ ر٤ٖ حُٞٛق ٝحَُٔى ك٢ حَُٝح٣ش. -

 ٣ِٝظْٔ حَُٔء ٓئ٣يحص حُـٜي حُظٞك٤و٢ ك٢ ح٧ٍٓٞ حُظخ٤ُش:

٣يس ُ٘وي حُوٜش ط٤٤ٌق ػِْ حَُٔى )ٖٓ اٗـخُحص ح٫طـخٛخص حُـيأوالً: 

ٝحَُٝح٣ش حُظو٤ِي١(، ٝػٔش ط٤ًٞي ػ٠ِ حُظٞك٤و٤ش ك٢ كِٜٚ ر٤ٖ ٗوي حُوٜش ٝٗوي 

حَُٝح٣ش، ٧ٕ ػِْ حَُٔى ٫ ٣لَٜ ر٤ٜ٘ٔخ، ٧ٕٝ ؿخُز٤ش حُ٘وي حُظو٤ِي١ ٣٘ظَ ا٠ُ 

كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ، ٜٝٓ٘خ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٗظَس ٝحكيس، ُظٌٕٞ حُلَٝم ر٤ٜ٘ٔخ 

حكي. ٣ٟٝٞق ػ٘ٞحٕ َٓطخٝ أٗٚ ٣ـٔغ ر٤ٖ ٗظ٣َش ىحهَ حُـْ٘ ح٧ىر٢ حُٞ

حَُٝح٣ش ك٢ ٓؤػٍٞٛخ حُظو٤ِي١، ٝر٤ٖ طو٤٘خص حَُٔى ٓٔخ ٜٗٞ رٜخ ػِْ حَُٔى رل٠َ 

إٔ حٌُظخرخص حُؼَر٤ش حُظ٢ ًظزض »ططٍٞ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، كوي ٍأٟ َٓطخٝ 

كٍٞ ٗظ٣َش حَُٔى رؼخٓش، ٝٗظ٣َش حَُٝح٣ش روخٛش، طلظخؽ ا٠ُ اؿ٘خء ٝرٍِٞس، 

«ٜٞٛخ  ك٤ٔخ ٣ظٔلٞ ُِظو٤٘خص حُوخُٜش حُظ٢ طٌظذ رٜخ حَُٝح٣شٝه
(999)

. 

حٟطَحٍ َٓطخٝ ُِظؼ٣َٞ ك٢ ًظخرش ٓخىس ٌٛح حٌُظخد ػ٠ِ حُٔئُل٤ٖ حبَُبً: 

حُـَر٤٤ٖ، ٤ٓ٫ٝٔخ حُل٤٤َٖٔٗ ٝٓخ طَؿٔٞٙ ػٖ ح٩ٓزخ٤ٗش ٝح٤َُٓٝش ٝح٧ُٔخ٤ٗش 

حُٔئُل٤ٖ حُـَر٤٤ٖ ٝح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٝح٣٩طخ٤ُش، كظ٠ اٗٚ حػظَف رظؼخِٓٚ حُٔطِن ٓغ 

ك٢ ٓؼظْ ٓٔخٍ حُزلغ
(994)

. 

حُِٔؽ ر٤ٖ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش حُظو٤ِي١ ٝٗوي حَُٔى٣خص، ػ٠ِ إٔ حبنخبً: 

َٓحؿؼٚ ُ٘وي حَُٔى٣خص ٖٓ أٍه٠ حٌُظذ ك٢ رخرٜخ، ٖٝٓ حُٔؼَٝف إٔ ٗوي حُوٜش 

ٝحَُٝح٣ش حُظو٤ِي١ ٛخٍ ا٠ُ ٗوي أػْ ٝأَٗٔ ٝأًؼَ ػ٤ِٔش ك٢ حُـَد ك٢ 

ػِْ حَُٔى، رظؤػ٤َ حًظ٘خك٤ٖ، أُٜٝٔخ ٜٗٞٙ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ،  حُٔظ٤٘٤خص، ٛٞ

ٝػخ٤ٜٗٔخ حُز٤٘ش، ًٝخٗض حٗط٬هش ح٫ًظ٘خك٤ٖ ٖٓ كَٗٔخ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، كٌخٗض 

حَُٔحؿغ رخُل٤َٔٗش ٢ٛ ح٧ْٛ ٝح٧ًؼَ ك٢ ٌٓظزش ٌٛح حٌُظخد، ٝإ حػظٔي ػ٠ِ ػيى 

َُٔى١: ٓؼخُـش طل٤ٌ٤ٌش طل٤َِ حُوطخد ح»ٖٓ ًظزٚ حُٔخروش، ٝك٢ ٓويٓظٜخ ًظخرٚ 

(. ًٝ٘خ ٫كظ٘خ ك٢ ًظزٚ حُٔظـٜش ُ٘وي 6881« )٤ٔ٤ٓخث٤ش ًَٓزش َُٝح٣ش ُهخم حُٔيم

حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُٔظؤػَس رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس أٗٚ ٣ـٔغ ر٤ٖ حُؼ٬ٓخط٤ش ٝحُظل٤ٌ٤ٌش 

ٝحُز٣ٞ٤٘ش. أٓخ َٓحؿؼٚ رخُل٤َٔٗش كظ٘ظ٢ٔ ك٢ ؿخُز٤ظٜخ ا٠ُ ٓؤػٍٞ ٗوخى ح٫طـخٛخص 
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يس ٓؼَ رخٍص ٝطٞىٍٝٝف ٝؿ٣َٔخّ ٝؿ٤٘٤ض ٝرَٝد، رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُـي٣

 ًُٞخطٖ ٝؿخٕ ٣ٌٍخٍىٝ ٝآ٫ٕ ٍٝد ؿ٤٣َٚ ٤٘٤َٓٝ ٣َُحكخ ػ٠ِ ٗلٞ أهَ.

٣٘لٞ حٌُظخد ٓ٘ل٠ حٌُظخرش حُٞظ٤ل٤ش حٓظـخرش ُؼخ٤ِٖٓ ٖٓ ٗظخؽ حُـٜي ساثؼبً: 

ؼٜخ ًزخٍ حُظٞك٤و٢، ح٧ٍٝ ططُِغ َٓطخٝ ا٠ُ ٓؼَكش حُظو٤٘خص ٝحُل٤٘خص حُظ٢ ٣ٜط٘

حَُٝحث٤٤ٖ رٞٛلٚ ٍٝحث٤خ  أ٠٣خ ، ٝحُؼخ٢ٗ ٓخُٚ ِٛش رخَُٝح٣ش ًٝظخرظٜخ ُٝـظٜخ 

ٌٝٓٞٗخطٜخ حَُٔى٣ش رٞٛلٚ ٓؼِٔخ  ٓؼ٤٘خ  رظي٣ٍْ ٌٛح حُلٖ. ػ٠ِ أٗٚ ُْ ٣وٜي ا٠ُ 

ًظخرش ٌٛح حٌُظخد ػخٓيح ، رَ طـٔؼض ُٚ ؿٌحًحص ١ٝٞح٤َٓ ٛخٍص ا٠ُ ٓوخ٫ص 

طٔغ
(991)

ُٝش َٓطخٝ ط٤٤ٌق ٓئػَحص ح٫طـخٛخص . ٣ٝل٤ي ٌٛح حُٔؼ٢ ا٠ُ ٓلخ

 حُـي٣يس ٓغ كخؿخص حٌُظخرش حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش.

ُٝؼ٢ِ أٍٝى رؼي ًُي رؼٞ ح٬ُٔكظخص ػ٠ِ ٓلخُٝش َٓطخٝ حُظٞك٤و٤ش، 

:٢ٛٝ 

٣ظؼخ٠ُ َٓطخٝ ػ٠ِ حُـٜٞى حُ٘وي٣ش حُٔخروش حٌُٔظٞرش رخُؼَر٤ش ك٢ أوالً: 

َُٝح٣ش ح٧ؿ٘ز٤ش ا٠ُ حُِـش ٗظ٣َش حَُٝح٣ش، ٝك٢ حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش، ٝك٢ طَؿٔش ح

حُؼَر٤ش، كخُٔظََؿْ، ػ٘يٙ، ٣َِٛ حُِـش ٟٝؼ٤ق ح٤ُٜخؿش ح٧ِٓٞر٤ش، ٝحُٔئَُق 

ٟؼ٤ق حُِـش أ٠٣خ  
(991)

. ٫ٝٗي ك٢ إٔ ٌٛح حُظؼخ٢ُ أىهَ ك٢ ُـش حُظؼْٔٔ ؿ٤َ 

 حُ٘خكؼش.

طٌخى حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش ك٢ ٌٛح حٌُظخد طلظوَ ا٠ُ حَُٔؿؼ٤ش، ٧ٕ حبَُبً: 

ٜٗٚ ا٠ُ ٓؤػٍٞ ٓليى أٝ حطـخٙ ٓؼ٤ٖ، كؼٔش َٓؿؼ٤خص ٝحطـخٛخص  َٓطخٝ ٫ ٣ؼ٤ي

 ٓظؼيىس طظٔخًٖ ك٢ حُ٘ٚ حُٞحكي.

٫ ٣طَف حٌُظخد ٗظ٣َش ٗوي٣ش ٓليىس ٓظؤػَس رٌٜٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، حبنخبً: 

 ٧ٗٚ ٫ ٣ل٤َ ا٠ُ ٗظ٣َش رؼ٤ٜ٘خ.

٫ ٣ٞحك٢ َٓ٘ٝػٚ حُ٘وي١ ؿٜٞى حُٔئ٤ِٖٛ ًٝؤٗٚ ٣لَع ك٢ أٍٝ ساثؼبً: 

، ر٤٘ٔخ ٤٘٣َ ٝحهغ حُلخٍ ا٠ُ ؿٜٞى ًؼ٤َس ٓخروش ػ٤ِٚ، ٝهي ػَٟض ٧ؿِزٜخ، رٌَ

ٓؼِٔخ آٍ ٌٛح حَُٔ٘ٝع ا٠ُ هط٤ؼش ٓؼَك٤ش ٓغ حُظَحع حُؼَر٢ حُ٘وي١ ح١ٌُ ٣ؼَكٚ 

َٓطخٝ كن حُٔؼَكش ك٢ حُٜٔطِق ٖٓ ؿٜش، ٝك٢ ٓٞحِٛش حُظوخ٤ُي حَُٔى٣ش ٖٓ 

ٍُٔٞٝع، ٫ٝ ٣ؼ٢٘ ؿٜش ػخ٤ٗش، كل٢ حُٜٔطِق ٫ ٣ؼظٔي َٓطخٝ حُٜٔطِق ح

رظط٣َٞٙ، رَ ٣ـظٜي ػ٠ِ حُيٝحّ ٝك٤يح ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٝكَس حُـٜٞى حُٔخروش، 

 La tragédieٝأًًَ أٓؼِش ُظـخِٛٚ أٝ اؿلخُٚ ُِـٜٞى حُ٘خؿِس، كوي طَؿْ حُٔؤٓخس 
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رخُِٜٔخس..حُن، ٫ٝ ٣ول٠  La fableرخُٔؤٓخس، ٝحُلٌخ٣ش  La drameرخُٔ٘ـخس، ٝحُيٍحٓخ 

د Melodrameطؼ٣َذ ًِٔش ٤ِٓٞىٍحٓخ  إٔ حُٔ٘ـخس ٢ٛ َّ رخَُٔى٣خص،  Récits. ػْ ػ

 ٝح٧ك٠َ ٝح٧ٗٔذ ٛٞ هٜٚ.

٣ٝـلَ حُـٜٞى حُٔخروش ك٢ طؼ٣َزٚ ٨ُٓٔخء ًؤٕ ٣ؼَف حُظخء رطخء، ٝإٔ ٣َْٓ 

كَٝف ح٧ٓٔخء كٔذ طٜـجظٜخ ٓؼَ ك٤ٌَُ٘ٞ، ر٤٘ٔخ طٞحٟغ حُٔظَؿٕٔٞ ػ٠ِ 

 ًُي ك٢ طؼ٣َزٚ ٨ُٓٔخء حُظخ٤ُش:كًَٞ٘، ٝؿ٤٘خص )حُٔوٜٞى ٛٞ ؿ٤٘٤ض(، ٣ٝظ٠ق 

ٗخطخ٢ُ ٛخٍٝص )٣وٜي ٓخٍٝص(، ٝرخُِحى )٣وٜي رِِحى(، ٝر٤طٍٞ )٣وٜي 

 رٞطٍٞ( ٤ٍَٛٝٔ )٣وٜي ٍَٛٞٓ(.

٣ٝزِؾ حُظـخَٛ ٓيحٙ ح٧ه٠ٜ ك٢ اٌٗخٍٙ ُظٞحٟغ حُٔظَؿ٤ٖٔ ػ٠ِ ٜٓطِلخص 

)٫ ٣ًٌَ ٜٓطِق حُ٘ـٟٞ(، ٍٝٝح٣ش ٤٘٤َٓ  La monologueٝأٓٔخء ٓئُلخص، ٓؼَ 

ٞطٍٞ حُظؼي٣َ أٝ حُظل٣َٞ )٤ٔٔ٣ٜخ حُؼيٍٝ أٝ حُظل٣َٞ(، ٍٝٝح٣ش ًخكٌخ حُٔٔن ر

)٤ٔٔ٣ٜخ حُظلٍٞ(
 (999)

. 

ح٧هٌ حُٔطِن رخُٜٔطِق حُـَر٢ ًٔخ ػَُف رخُل٤َٔٗش، ٝأطٞهق ػ٘ي خبيسبً: 

حُؼ٬هش ر٤ٖ حُٔخٍى »ٝػ٘ٞحٗٚ « ٗزٌش حُؼ٬هخص حَُٔى٣ش»ؿِء ٖٓ حُٔوخُش حُؼخٓ٘ش 

ؿِزض ػ٠ِ حُ٘ٚ حُِـش حُل٤َٔٗش ك٢ حُٜٔطِلخص  ، كوي«ٝحُٔئُق ٝحُوخٍة

ٝحُٔلخ٤ْٛ ٝح٧ػ٬ّ
(999)

. 

أٓخ ٛٞحٓ٘ٚ ٝػيىٛخ طٔؼش ك٢ ٌٛح حُـِء كٌخٗض ؿ٤ٔؼٜخ ٓؤهًٞس ػٖ حُِـش 

ٗؼ٣َش »حُل٤َٔٗش، أٝ ٢ٛ ٓظَؿٔش ا٠ُ حُل٤َٔٗش ٓؼَ ًظخد رٞع حُٔؼَٝف ػٖ 

ُٞك٤يس ا٠ُ ٓ٘خٛي ، رخٓظؼ٘خء ح٩كخُش ح«ٓخ ٢ٛ حَُٝح٣ش؟»، أٝ ًظخد ًخ٣ٍِ «حَُٔى

ٖٓ ٓوخٓخص حُل١َ٣َ
(998)

. 

 ػ مالحظات عامة:17
٫كظ٘خ إٔ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ هي َٗػٞح ٣ؤهٌٕٝ رٔؼط٤خص ٖٓ ح٫طـخٛخص 

حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٌٓ٘ أٝحهَ، ػْ ًخٗض ٓلخ٫ٝطْٜ حُ٘ظ٣َش، طؼ٣َلخ  رٌٜٙ 

حُـي٣يس، ٝكٞص  ح٫طـخٛخص ٓظَحكوش ٓغ ِٗٝػْٜ ٝطِٜلْٜ ُظطز٤ن ٌٛٙ ح٫طـخٛخص

 ؿخُز٤ش حٌُظذ حُ٘ظ٣َش ططز٤وخص ٗوي٣ش، ٣ٌٝٔ٘٘خ إٔ ٍٗٞى ح٬ُٔكظخص حُظخ٤ُش:
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حٗلَٜ حُظلي٣غ كظ٠ ٓطِغ حُٔزؼ٤٘٤خص رٔخ ٣ؼَف رخُ٘وي حُـي٣ي ُيٟ  -أ

حُ٘وخى ح٥ٗـِٞ ٤٤ٌٖٗٞٔٓ، ٝػَد أك٤خٗخ  رخْٓ حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢
(941)

، أٝ حُ٘وي 

حُظو٢ٔ٣ٞ
(946)

خ٢ِٓ، أٝ حُ٘وي حُظو٢ٔ٣ٞ حُظٌ
(942)

 . ػْ ٓخٍ حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ، ػ٠ِ ٗلٞ

 ٤ٟن أٝ ٝحٓغ، ا٠ُ حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘.

ٗخىٍح ، ٓخ ػٔي حُزخكؼٕٞ ٝحُ٘وخى حُؼَد ا٠ُ ح٫ُظِحّ رٜٔ٘ؾ ٗوي١ ٝٓؼَك٢  -د

ٝحكي أٝ ٓليى ك٢ ط٘ظ٤َْٛ، ٝإ ػَكٞح رٔ٘ظَ أٝ ر٘خهي رؼ٤٘ٚ ٓؼَ ؿ٣َٔخّ، أٝ 

 ٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ، أٝ ؿ٤َحٍ ؿ٤٤٘ض.

ؼ٠ رؼٞ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ا٠ُ طٍٜٞحص ٗظ٣َش ٜٓ٘ـ٤ش ُ٘ـِْٜ ٓ -ؿـ

حُ٘ظ١َ، ٤ٓ٫ٝٔخ ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ ح١ٌُ هيّ َٓ٘ٝػخ  ٍحثيح  ًٝز٤َح  ُظ٤١ٖٞ ٜٓ٘ـ٤ش 

ػِْ حَُٔى ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ح٬ُٔكظخص ٝح٫ٗظوخىحص 

 حٌُؼ٤َس ٌُٜح حَُٔ٘ٝع.

ي حُ٘ظ١َ، حؿظ٬رخ  ٝط٤٤ٌلخ ، ٓخىص ػ٤ِٔخص ح٧هٌ ػٖ حُـَد ك٢ حُ٘و -ى

ٓوخرَ حُوِش حُو٤ِِش ٖٓ حُٔلخ٫ٝص ٝح٫ؿظٜخىحص ُظؤ٤َٛ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ 

حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ. ٌُُٝي ؿِزض حَُ٘ٝف ٝحُظؼ٣َلخص ٝحُ٘وَ حُظؼ٣َل٢، ػ٠ِ 

 حػظٔخٍ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد رخُلخؿش ا٤ُٜخ ك٢ ر٘خء ٗوي ػَر٢ كي٣غ.

َٔء ٛؼٞرش ك٢ ح٫ٛظيحء ا٠ُ ٜٓطِلخص ٓليىس ُؼِْ حَُٔى، ٬٣ه٢ حُ -ٛـ

ُظُٞع حُـٜٞى ٝطزخ٣ٖ حٓظ٤ؼخء ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُيٟ حُٔ٘ظـ٤ِٖ رٜخ، ٓخ ىحٓض 

 حُـِزش ُِظَؿٔش ٝحُظؼ٣َذ ك٢ حُ٘وي حُ٘ظ١َ ، ٤ُْٝ ُِظؤ٤ُق ٝحُظؤ٤َٛ.

٠خ ، كظٌؼَ ػٔش ُٝغ رخ٤ٗ٬ٌُ٘ش ُيٟ حُٜٔظ٤ٖٔ رخُؼ٬ٓخط٤ش ٝٗؼ٣َش حَُٔى أ٣ -ٝ

 حَُّٓٞ ٝحُظ٤َٓٔخص ٝح٧ٌٗخٍ ك٢ ٗويْٛ، ك٤ٔخ ٣ِِّ ٝٓخ ٣٫ِِّ.

٣ٌخى حَُٔء ٣وغ ػ٠ِ ٢ٗء ٖٓ هط٤ؼش ٓؼَك٤ش ٜٝٓ٘ـ٤ش ُـخُز٤ش حُ٘وخى  -ُ

 ٝحُزخكؼ٤ٖ ٓغ ٍٓٞٝػْٜ حُ٘وي١ ٤ٍَٓٝٝس طوخ٤ُي حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ.
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 حُلَٜ حُٔخرغ

ٛخص ٗوي حُ٘وي حُظطز٤و٢ حُٔظؤػَ رخ٫طـخ

 حُـي٣يس
٣ٜؼذ حُلَٜ، ًٔخ أُٔل٘خ، ر٤ٖ حُ٘وي حُ٘ظ١َ ٝحُ٘وي حُظطز٤و٢، كـخُزخ  ٓخ 

٠٣غ حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ ٓويٓخص ٗظ٣َش طٔٞؽ حُظطز٤ن طخ٣ٍو٤خ  أٝ حٛط٬ك٤خ  أٝ 

ٜٓ٘ـ٤خ ، أٝ حٓظٜيحكخ ، أٝ ٣َ١وش ٝأِٓٞرخ . ٝهي ٫كظض إٔ ػيىح  ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ 

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس كٞص ىٍحٓخص ططز٤و٤ش ًٌُي، ٗيرض ٗلٜٔخ ُِلي٣غ ٗظ٣َخ  ػٖ 

أ١ إٔ حُلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ طٔظيػ٤ٚ كخؿخص حُزلغ. ُٝٔخ ًخٗض حُيٍحٓخص حُظطز٤و٤ش ٢ٛ 

ح٧ؿٍِ اٗظخؿخ  ه٤خٓخ  ا٠ُ حُ٘وي حُ٘ظ١َ ٝهِظٚ، كوي حهظَص ٗٔخًؽ ٝحك٤ش طؼزَ ػٖ 

 حُٔطِٞد، ٝٛٞ طِْٔ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٝحَُٔى ك٢

حُٔٔخٍٓش، ٝػَٟض ٗٔخًؽ ٓظؼيىس ٓغ ٓ٘خه٘ش ٗوي٣ش ُؼيى ٜٓ٘خ ك٢ ًَ ٓ٘ل٠، 

 ٝأٝؿِص رلؼ٢ ُِ٘وي حُظطز٤و٢ ك٢ ػ٬ػش حطـخٛخص ٢ٛ:

 ىٍحٓخص ًحص ٤َٓ أهَ ا٠ُ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس. -

 ىٍحٓخص حٗظوخث٤ش ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس. -

 ىٍحٓخص ًحص ٤َٓ أًزَ ا٠ُ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس. -

 ميل أقل إلى االتجاهات الجديدة:دراسات ذات  -1
طؼخَٓ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُ٘وخى ػ٠ِ حٓظل٤خء ٓغ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، كٔخُؿض 

ُـظْٜ أٝ ١َحثوْٜ أٝ ٜٓ٘ـ٤ظْٜ أٓ٘خؽ ٖٓ ٌٛح ح٫طـخٙ أٝ ًحى، ٢ٛٝ ىٍحٓخص ٗوي٣ش 

٣ـِذ ػ٤ِٜخ حُؼ٘خ٣ش رخُٟٔٞٞع أٝ حُظطٍٞ حُظخ٣ٍو٢، أٝ ىٍحٓش ح٫طـخٙ. ًٝخٗض 

حٓخص ح٧ًؼَ ىٍٝحٗخ  ػ٠ِ أه٬ّ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد ا٠ُ ٝهض ٓؼَ ٌٛٙ حُيٍ

ه٣َذ، ٢ٛٝ طوّٞ ػ٠ِ ٓلخ٫ٝص ططؼ٤ْ حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ رؤىٝحص ك٤٘ش، 

ِٝٓحٝؿش حُ٘وي حُظخ٣ٍو٢، ر٢٘ء ه٤َِ أٝ ًؼ٤َ، ٝٛٞ ٗخىٍ، ٖٓ حُ٘وي حُل٢٘، َُٝرٔخ 

ػٖ أكن: ٓويٓش طـَرش حُزلغ »ًخٗض ىٍحٓش ا٤ُخّ ه١ٍٞ )ُز٘خٕ( حُٔٞؿِس 

( ح٧ًؼَ َٓحٝىس ُظطؼ٤ْ حُ٘وي 6894« )ُيٍحٓش حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش رؼي ح٣ُِٜٔش

حُظو٤ِي١ رَٝف ؿي٣يس، ٌُُٝي طظيحهَ حُٜٔطِلخص حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُـٔخ٤ُش ٝح٫طـخ٤ٛش 

ٝحُل٤٘ش ك٢ حُيٍحٓش حُٞحكيس، ًٔخ ك٢ ىٍحٓش ٝح٢٘٤ٓ ح٧ػَؽ )حُـِحثَ( حُٞحٓؼش 

َ: رلغ ك٢ ح٧ٍٛٞ حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُـٔخ٤ُش حطـخٛخص حَُٝح٣ش حُـِحثَ» ٣ش ك٢ حُـِحث
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(، ٝطٜ٘ٞ ىٍحٓخص ٌٛح ح٢ُٔ٘ ػ٠ِ طو٢ٜ ؿٞحٗذ 6891« )َُِٝح٣ش حُـِحث٣َش

حُٟٔٞٞع حُٔؼخُؾ رٞٛلٜخ كٌَس طؼزَ ػٜ٘خ حَُٝح٣ش، أٝ ًؤٕ حَُٝح٣ش ٓط٤ش ُلَٔ 

ك٢، ٌٛٙ حُلٌَس، ك٤ظلَى حُزخكغ ٓغ حُظخ٣ٍن ح٤ُٔخ٢ٓ ؿخُزخ ، ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُؼوخ

رليٝى ٓظلخٝطش، ك٤ؼَف رٟٔٞٞػخص حَُٝح٣خص، ٣ٝظِْٔ، ػ٠ِ ػـَ، ؿٞحٗذ ٖٓ 

ك٤٘ظٜخ ٝؿٔخ٤ُظٜخ، ىٕٝ إٔ ٣ِظِّ رخطـخٙ ٗوي١ ٓؼ٤ٖ، ٖٝٓ أرَُ ٓٔؼ٢ِ ٌٛح ح٢ُٔ٘ 

حُوَٝؽ ٖٓ حُظخ٣ٍن: ػزي حَُكٖٔ »أًًَ ٜٓطل٠ ػزي حُـ٢٘ )َٜٓ( ك٢ ًظزٚ 

(، 6884« )ش حُلِٔط٤٘٤شٗوي حٌُحص ك٢ حَُٝح٣»(، 6889ٝ« )٤٘ٓق ٝٓيٕ حُِٔق

 (.6884« )ح٫طـخٙ حُو٢ٓٞ ك٢ حَُٝح٣ش»ٝ

حٓظؼخٕ ػزي حُـ٢٘ ٌُظخرٚ ح٧ٍٝ رؼزخٍس ٓلظخك٤ش ٖٓ حَُٝح٣ش حُٔيٍٝٓش ُؼزي 

، ط٢٘ رٔٔش ىٍحٓظٚ حُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ ك٠ٖ حُظخ٣ٍن «ٓيٕ حُِٔق»حَُكٖٔ ٤٘ٓق 

ك٢، ٣ط٤ذ حُلي٣غ ٝهض حُِٜحثْ، ٝك٢ حُٔ٘خ»ٝح٧كٌخٍ ٓؼخ ، ٝحُؼزخٍس حُٔلظخك٤ش ٢ٛ: 

«ػٖ حُظخ٣ٍن أٝ ْٝٛ حُظخ٣ٍن
(949)

 . ٝهي ؿِذ ػزي حُـ٢٘ ٌٛٙ حُيٍحٓش حُٟٔٞٞػ٤ش،

، ك٤ٖ ٓٞؽ ٜٓ٘ـٚ حُظخ٣ٍو٢، حُٔطؼْ ر٢٘ء  ّٖ أ١ ىٍحٓش حُٟٔٞٞػخص، ػ٠ِ حُل

، ٝأُلن ًظخرٚ ر٘ٚ ْٜٓ، «هزَ حُوَحءس»ٖٓ حُلٖ، ك٢ ٓويٓظٚ حُظ٢ كِٔض ػ٘ٞحٕ 

ٔوخرَحص ح٩ٗـ١ِ٤ِ ح٤ٌ٤ُٔخك٢ِِ٤ ـ ٤ٓ٨َُ ٛٞ رؼٞ ٜٗخثق ٛخِٓظٕٞ ـ ٍؿَ حُ»

«حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ًُٝي ُي٫ُظٜخ ك٢ ح٤ُٔخم حَُٝحث٢
(944)

. أٓخ ٟٓٞٞػخص 

حُيٍحٓش، ٢ٛٝ كٍٜٞ ًظخرٚ، كٌخٗض: حُزطَ حُ٘ؼز٢ ـ حُـَد حُوز٤ق ـ حَُأٓٔخ٤ُش 

حُظخرؼش ـ حُوَٝؽ ٖٓ حُظخ٣ٍن ـ حُؼ٘ٞحٕ ٝحُٔلظظق ـ ٜٗخ٣خص حُٔيٕ ـ ػٖ ػ٘خَٛ 

ء، ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ػزي حُـ٢٘ حُظلض ا٠ُ حُلٖ حَُٝحث٢ ه٬٤ِ  ك٢ ك٤ِٜٖ ٛٔخ: حُز٘خ

، ك٢ ٛللخص ه٤ِِش ٖٓ ىٍحٓظٚ. أٓخ «ػٖ ػ٘خَٛ حُز٘خء»ٝ« حُؼ٘ٞحٕ ٝحُٔلظظق»

ًظخرخٙ حُظخ٤ُخٕ، ك٤وزَ ػ٘ٞحٜٗٔخ ػٖ حُٜٔ٘ؾ حُ٘وي١ ح١ٌُ ٣ؼ٠٘ رخُٟٔٞٞػخص 

غ رؼ٬ػ٤ٖ ٛللش ٖٓ ٓـٔٞع ٝح٧كٌخٍ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ر٤٘ٔخ هظْ حٌُظخد حُؼخُ

 ٛللش( ػٖ أػَ ح٫طـخٙ حُو٢ٓٞ ك٢ حٌَُ٘. 462ٛللخص حٌُظخد حُط٣َٞ )

ْٟ حٌُظخد حُؼخ٢ٗ ك٫ٜٞ  ػٖ ػويس حٌُٗذ ك٢ ح٧ىد ح٩َٓحث٢ِ٤، حػظٔخىح  

ػ٠ِ ٓظٞحطَ حُوٍٞ ُيٟ ٗوخى ح٧ىد ح٩َٓحث٢ِ٤ ٝح٢ٗٞ٤ُٜٜ ٓؼَ ٍٗخى حُ٘خ٢ٓ 

٠ُ ٗوي حٌُحص ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلِٔط٢٘٤، )َٜٓ(، ٝح٫ٗظوخٍ ٖٓ ػويس حٌُٗذ ا

ك٢ ط٤خٍحص حُظَٔى ٝحُظل٣ََ ٝحُظؼز٤َ ٝحُـ٠ذ، ٝح٫ٗظوخٍ رؼي ًُي ٖٓ ٗوي حٌُحص 

ا٠ُ حٓظَ٘حف حُٔٔظوزَ. ٝهي حػظَف ػزي حُـ٢٘ روٜخثٚ ٜٓ٘ـٚ ػ٠ِ حُ٘لٞ 

 حُظخ٢ُ:
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حٓظليص ٛ٘خ ٖٓ ػي٣ي ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ ٢ٛ أهَد ُٟٔٞٞػ٢ ٖٓ أ٣ش »

، كوي أكيص ًؼ٤َح  ٖٓ حُٜٔ٘ؾ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُظل٢ِ٤ِ، ٝأ٠٣خ  حٓظليص ٖٓ ٓ٘خٛؾ أهَٟ

حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢، ٝٓؼ٤ض ا٠ُ إٔ إًٔٞ أًؼَ ٝػ٤خ  رخُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ ك٢ طؼخ٢ِٓ 

«ٓغ حُٜ٘ٞٙ
(941)

. 

٣ٝٔظِْٔ ػزي حُـ٢٘ ُٜٔ٘ـٚ حُظخ٣ٍو٢ ح١ٌُ ٣ؼ٠٘ رخُٟٔٞٞػخص ٝح٧كٌخٍ، 

ك٢ حٌَُ٘ ك٢ ًظخرٚ حُؼخُغ، ٝػ٠ِ ٓغ ٬ٓكظخص ٍِٗس ػٖ طؤػ٤َ ح٫طـخٙ حُو٢ٓٞ 

حَُؿْ ٖٓ اٗخٍطٚ ك٢ حُٔويٓش ا٠ُ حػظٔخىٙ ػ٠ِ ػيس ٓ٘خٛؾ ٢ٛ حُِ٘ػش حُظخ٣ٍو٤ش 

ٝحُِ٘ػش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُِ٘ػش حُز٘خث٤ش، كبٕ ٓؼ٤ٚ ٫ًظ٘خف حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُز٠٘ 

ح٤ٌُ٘ٛش ٝحُل٣ٌَش حُوخثٔش ك٢ حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش ٝٓـٔٞػخص حؿظٔخػ٤ش ٓؼ٤٘ش، طظٔؼَ 

كِش ٤ُ٘ٓش ٓليىس، ظَ ٗخكذ ح٬ُٔٓق، ٝظِض حُؼ٘خ٣ش رخُٟٔٞٞػخص ك٢ َٓ

 ٝح٧كٌخٍ ١خؿ٤ش. ٝكخٍٝ ػزي حُـ٢٘ ح٫ػظٌحٍ ػٖ ًُي رخ٩ٗخٍس حُظخ٤ُش ك٢ حُٔويٓش:

ُْ ٗلَٙ ػ٠ِ حُل٢ٌ حَُٝحث٢ ا٫ رخُويٍ ح١ٌُ ٣َٜ ر٘خ ا٠ُ حُوطخد »

إ ُْ ِٜٗٔٚ طٔخٓخ  حَُٝحث٢، ٖٝٓ ٛ٘خ ُْ ٍٗٞ حُظَِٔٔ حُز٘خث٢ ُِؼَٔ أ٤ٔٛش ًزَٟ، ٝ

«كوٜٜ٘خ ُٚ ك٬ٜ  ًخ٬ٓ  
(941)

. أٓخ أرٞحد حٌُظخد كظ٘خُٝض حُظل٫ٞص ٝحُزلغ ػٖ 

ح٣ُٜٞش، ٖٝٓ حُٞكيس ا٠ُ ح٣ُِٜٔش، ٖٝٓ حُؼٍٞس ا٠ُ ح٫ٗظلخٟش. ٝؿ٢٘ ػٖ حُوٍٞ، 

٤٘٣َ ا٠ُ حُ٘ٚ حَُٔى١ ك٢ ػِْ حَُٔى رٔخ ٛٞ حُل٢ٌ « حُوطخد»إ ٜٓطِق 

ٜخ حُٔيٍُٞ أٝ ح٠ُٕٔٔٞ حَُٔى١، ر٤٘ٔخ ٬ٗكع طيحه٬  ط٤٤ِٔح  ُٚ ٖٓ حُوٜش، ػ٠ِ أٗ

ك٢ ٓلّٜٞ حُوطخد حَُٝحث٢، ٝحُل٢ٌ حَُٝحث٢ ك٢ كْٜ ػزي حُـ٢٘ ٝٓٔخٍٓظٚ 

 حُ٘وي٣ش.

ٝحُ٘خهي حُؼخ٢ٗ حُزخٍُ ك٢ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ٛٞ ػزي حَُكٖٔ أرٞ ػٞف )َٜٓ( ك٢ 

٣ٞٓق اى٣ٍْ »(، 6886ٝ« )حَُإٟ حُٔظـ٤َس ك٢ ٍٝح٣خص ٗـ٤ذ ٓللٞظ»ًظزٚ 

هَحءس ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش »(، 6884ٝ« )ػخُٔٚ ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس ٝحَُٝح٣شٝ

 (.6881« )كٍٜٞ ك٢ حُ٘وي ٝح٧ىد»(، 6881ٝ« )حُٔؼخَٛس

ٝهي ٟٝغ أرٞ ػٞف ًظزخ  ك٢ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش هزَ ًُي، ًخٕ أُٜٝخ ًظخرٚ 

(، ٝٛٞ حكظلخء 6896« )حُزلغ ػٖ ٣َ١ن ؿي٣ي ُِوٜش حُو٤َٜس»ح٤ُِٔٔ 

ي٣يس حُظ٢ ظَٜص ك٢ حُٔظ٤٘٤خص ك٢ َٜٓ، ٝطؼز٤َٛخ ػٖ كٔخ٤ٓش رخ٧ٛٞحص حُـ

ك٤٘ش ٓوظِلش، ؿ٤َ إٔ ًظزٚ، ك٢ ٓـِٜٔخ، ٫ طوَؽ ػٖ ٜٓ٘ـ٤ظٚ حُ٘وي٣ش: حُؼ٘خ٣ش 

رخُٟٔٞٞػخص ٝح٧كٌخٍ، ٝح٫ٛظٔخّ ه٬٤ِ  أٝ ًؼ٤َح  رخُلّٖ، كل٢ حٌُظخد ح٧ٍٝ ػٖ 

                                                                 
 .12ػ ص 1994ػ سينا لمنشر ػ القاىرة « نقد الذات في الرواية الفمسطينية». عبد الغني، مصطفى: 745

ػ سمسمة عالـ المعرفة ػ المجمس الوطني لمثقافة « االتجاه القومي في الرواية العربية»الغني، مصطفى: . عبد 746
 .14ػ ص 1994والفنوف واآلداب ػ الكويت 
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ـ٤ذ ٓللٞظ، رؼي ٗـ٤ذ ٓللٞظ، ٗوَأ حُلٍٜٞ حُظخ٤ُش: حُِٖٓ حَُٝحث٢ ػ٘ي ٗ

حُٞحهغ ٝرؼي حُلّٖ ك٢ ٍٝح٣ش أكَحف حُوزش ُ٘ـ٤ذ ٓللٞظ، ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٝحَُإٟ 

ّ: حَُإ٣ش حُل٣ٌَش ٝٓٔظٟٞ اريحػٜخ، حُٞحهغ  حُٔظـ٤َس ك٢ ٍٝح٣خطٚ، ك٠َس حُٔلظَ

ٝحُلِْ ك٢ كٌخ٣خص كخٍط٘خ، حُٞحهغ ٝح٧ٓطٍٞس ك٢ ٤ُخ٢ُ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش ُ٘ـ٤ذ 

لٞظ ك٢ حَُٔح٣خ، ٜٓيحه٤ش ٜٗخىس ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٓللٞظ، رؼي حُٞحهغ ٝٗـ٤ذ ٓل

ػ٠ِ َٓكِظ٢ ػزي حُ٘خَٛ ٝحُٔخىحص، أٗ٘ٞىس حُـٕ٘ٞ ك٢ هٜٚ ٗـ٤ذ ٓللٞظ، 

٢ٔٗ حُٔؼوق ح٤ُٔخ١ٍ ك٢ ٍٝح٣خص ٗـ٤ذ ٓللٞظ، طلض حُٔظِش ٝأٗ٘ٞىس حُوِن، 

ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ هٔخٍس حُو٢ ح٧ٓٞى، حَُٔأس ك٢ أىد ٗـ٤ذ ٓللٞظ. ٬ٗٝكع ك٢ 

، أٗٚ «حُِٖٓ حَُٝحث٢ ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞظ»١ٌ ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ حُلَٜ ح٧ٍٝ حُ

َٓػخٕ ٓخ طليع ػٖ حُٔؤٓخس ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔؤٓخس حُٞؿٞى٣ش، ٝحٓظـَم ك٢ َٗف 

رٔؼ٠٘ آهَ طٞك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣خص »حُٟٔٞٞػخص ٝح٧كٌخٍ، ًٔؼَ ٌٛح حُٔوظطق: 

 رؤٌٗخٍ ػ٬ػش ُِظَٔى ػ٠ِ أَٓحٝ ٌٛٙ حُطزوش حُيحثٔش حُظٌَ٘ ٝحُظٌرٌد:

 َٔى حُلَى١ ٝاطوخٕ ُؼزش حُظِٔن ٝحُظطِغ ٝحُظلخ٣َ.حُظ 

 .طَى٣يحص حٗظوخث٤ش ُ٘ٞػ٤خص ٓظزخ٣٘ش ٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش ٣ٔخ٣ٍش طزَ٘ رلَ ؿ١ٌٍ 

  طِْٔ ر٘خء ٍإ٣ش ٓؼخ٤ُش ؿي٣يس طو٢ِ ر٤ٖ ٓ٘خرغ حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝحُؼِْ، ُٜخ

«رَحٓـٜخ حُؼ٤ِٔش ح٬ٛ٩ك٤ش ُلَ حُٔٔؤُش ح٫ؿظٔخػ٤ش
(949)

. 

٤ُٞٓق اى٣ٍْ ٝػخُٔٚ حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢، ٓخٍ  ٝػ٘يٓخ هٜٚ ًظخرخ  

ٍ: ى٫ُش حَُإ٣ش ك٢ حُؼخُْ حُو٢ٜٜ ٤ُٞٓق  ػ٠ِ حُٔ٘ٞحٍ ٗلٔٚ، ًٔخ ك٢ ٌٛٙ حُلٜٞ

اى٣ٍْ، رؼي حُٞحهغ ٝحُي٫ُش ك٢ ٍٝح٣ش حُلَحّ ٤ُٞٓق اى٣ٍْ، حؿظ٤خٍ حَُ٘ف ك٢ 

 :ْ كخىػش َٗف، حُطلُٞش، ٣ٞٓق اى٣ٍْ ر٤ٖ َٓكِظ٤ٖ، آهَ أػٔخٍ ٣ٞٓق اى٣ٍ

ـ ٓزيع ٣٘ظ٢ٜ أّ ٓزيع ٣ظؼؼَ؟، حُـٕ٘ٞ ك٢ هٜٚ ٣ٞٓق اى٣ٍْ،  91ٍٞى ٣ٞ٤ٗ

ى٫ُش ٛٔض ٣ٞٓق اى٣ٍْ ػٖ ح٩ريحع حُو٢ٜٜ، ػٞىس أ٤َٓ حُوٜش حُو٤َٜس 

٣ٞٓق اى٣ٍْ ُ٪ريحع، ؿَرش ٣ٞٓق اى٣ٍْ ك٢ ر٤ض ُلْ، أ٤َٓ حُوٜش حُو٤َٜس 

زش أِٓٞد ٣وَأ حُٔٔظوزَ. ٫ٝ ٣ول٠ أ٠٣خ  حُطخرغ حُٜلل٢ ػ٠ِ ٗوي أر٢ ػٞف ٝؿِ

َٓحؿؼش حٌُظذ ٝحُظؼ٤ِوخص حُ٘وي٣ش ك٢ ى٣ٍٝش ٓخ، ًؤٕ ٣وظظْ أكي حُلٍٜٞ ػ٠ِ 

 حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

                                                                 
ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « الرؤػ المتغيرة في روايات نجيب محفوظ». أبو عوؼ، عبد الرحمف: 747

 .17ػ ص 1991
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ٌٌٛح ٛٞ ٣ٞٓق اى٣ٍْ ػ٘يٓخ ٣ظٞٛؾ ٣زيع اريحػخ  كٌح ، ٣ٝؼ٤َ أًؼَ ٖٓ »

ٌِٓ٘ش ك٤٘ش ٝك٣ٌَش، ٌُٖٝ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٣ـذ إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ إٔ حُٔويٓش ٣ٞ١ِش، 

«وٜش، ٌُٖٝ ٌٛح ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ ٍٝػظٜخ٤ُٝٔض ِٓلٞٓش ػ٣ٞ٠خ  رٟٔٞٞع حُ
(949)

. 

طٜيٍ « هَحءس ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس»ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ًظخرٚ 

، كبٕ حُؼ٘خ٣ش رخٌَُ٘ أٝ حُٔز٠٘ أٝ حُلٖ حَُٝحث٢ ظِض ػ٠ِ ٛخٖٓ «هَحءس»رٌِٔش 

رلٞع حٌُظخد، ٓؼَ ًحص ٝحَُٝح٣ش حُٞػخثو٤ش، ٝح٤ٜٗخٍحص ٝطلٌي حُٔـظٔغ ك٢ ًٝخُش 

ٜيحه٤ش حَُإ٣ش ك٢ حُؼخُْ حَُٝحث٢ ُزٜخء ١خَٛ، ٝح٣ُِٜٔش ك٢ ر٤ٞص ػط٤ش، ٝٓ

ٍٝحء ح٧ٗـخٍ، ٝحُز٘خء ح٧ِٓٞر٢ ك٢ ٍٝى٣ش ٤َُ، ٝحَُٝح٣ش ػ٘ي ارَح٤ْٛ ػزي 

حُٔـ٤ي، ٝحٌٗٔخٍ حَُٝف ُـ٤َ حُؼٍٞس، ٝهِذ ح٤َُِ. حَُإ٣ش ٝحُي٫ُش، ًٝٗٔٞؽ 

غ ٝح٧ٓطٍٞس ك٢ أىد حُوزط٢ ٝاٗظخؽ حُي٫ُش ك٢ ػ٬ػ٤ش ٗـ٤ذ ٓللٞظ، ٝرؼي حُٞحه

حُط٤ذ ٛخُق، ٝؿَرش حُلِٔط٢٘٤ ك٢ ٍٝح٣خص ؿزَح ارَح٤ْٛ ؿزَح، ٝحُوطخد 

حَُٝحث٢ ٝحُؤغ ػ٘ي ػزي حَُكٖٔ ٤٘ٓق، حُٞحهغ ٝحُلِْ ك٢ ػ٬ػ٤ش أكٔي ارَح٤ْٛ 

حُلو٤ٚ، ُـش حَُِٓ ك٢ حُل٢ حُوِل٢ ُٔلٔي ُكِحف. ُٝٞ حهظَٗخ ك٬ٜ  كَٔ ػ٘ٞحٗخ  

ُٔخ حهظِق ٜٓ٘ؾ أرٞ « ُز٘خء ح٧ِٓٞر٢ ك٢ ٍٝى٣ش ٤َُح»٢٘٣ رؼ٘خ٣ش رخُلٖ، ٝٛٞ 

ػٞف حُ٘وي١ ك٢ طـ٤ِذ حٛظٔخٓٚ رخُٟٔٞٞػخص ٝح٧كٌخٍ ك٢ ػٞد حَُٔحؿؼش 

 حُٜلل٤ش ؿ٤َ حُيه٤وش أٝ حُٔٞػوش، ًٔخ ك٢ ٌٛح حُٔوظطق:

ٖ: ظِض حَُٝح٣ش ٍىكخ  ٬٣ٞ١  » ٣ٝظؤًي ٛ٘خ هٍٞ حُ٘خهي ح٢َُٓٝ ٤ٓوخث٤َ رخهظ٤

٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٓـَىس ٝطو٣ْٞ حؿظٔخػ٢ ىػخث٢ كو٢.. ًخٗض ٖٓ حُِٖٓ ٟٓٞغ ىٍحٓش ا

حُٔٔخثَ حُ٘و٤ٜش ٧ِٓٞر٤ظٜخ طَٜٔ اٛٔخ٫  طخٓخ  أٝ طيٍّ ػَٟخ ، ٝر٬ ٓزيث٤ش. 

ًخٗض حٌُِٔش حُ٘ؼ٣َش حُل٤٘ش طلْٜ ًٔخ طلْٜ حٌُِٔش حُ٘ؼ٣َش رخُٔؼ٠٘ ح٤٠ُن ٌُِِٔش، 

ِٓٞر٤ش حُظو٤ِي٣ش، ٝرخُظخ٢ُ، ًخٗض ططزن ػ٤ِٜخ ططز٤وخ  ؿ٤َ حٗظوخى١ ٓو٫ٞص ح٧

ٝأٓخٜٓخ حُٔـخُ، ًٝخٕ ٣ٌظل٢ رظو٣ٜٞٔخ رؤٝٛخف كخٍؿش ٖٓ طِي حُظ٢ ططِن ػ٠ِ 

حُِـش ًخُظؼز٣َ٤ش أٝ حُظ٣َ٣ٜٞش ٝحُـِحُش ٝحُز٤خٕ، ٝٓخ ا٠ُ ًُي ىٕٝ ط٤ٔ٠ٖ ٌٛٙ 

«حُٔلخ٤ْٛ أ١ ٓؼ٠٘ أِٓٞر٢ ٓليى ٝٓيٍّٝ
(948)

. 

٣ظَٜ ك٢ ٌٛح  ٫ٝ ٣وغ حَُٔء ك٢ ٗوي أرٞ ػٞف ػ٠ِ طٞػ٤ن أٝ َٓؿؼ٤ش، ًٔخ

حُٔوظطق، ٫ٝ ٗؼَف ٓظ٠ ٣زيأ هٍٞ رخهظ٤ٖ ٝٓظ٠ ٣٘ظ٢ٜ؟ ٝٓخ كيٝى ٝظ٤لظٚ 

حُ٘وي٣ش؟ اٗٚ ٬ًّ ٗوي١ ك٢٘ ػخّ ٣ٔظويّ رؼٞ ُـش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس 

ٜٝٓطِلخطٜخ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٣ُِ٘ش ٝح٢ُٗٞ. ٝأٍٝى ٗٔخًؽ أهَٟ ُٔؼَ ٌٛح ح٢ُٔ٘، 

                                                                 
ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ « يوسف إدريس وعالمو في القصة القصيرة والرواية»ؼ، عبد الرحمف: . أبو عو 748

 .188ػ ص 1994القاىرة 

ػ  1995ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « قراءة في الرواية العربية المعاصرة». أبو عوؼ، عبد الرحمف: 749
 .53ص
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ػزي حَُكٖٔ حَُر٤ؼ٢ ٝطـي٣ي »ٖٝٓ حٌُظذ حُٔؼ٤٘ش رخُٟٔٞٞػخص ٝح٧كٌخٍ أ٠٣خ ، 

ح٧ىد حَُٝحث٢ ػ٘ي »( ٤ُِٔٔخٕ حُز١ٌَ )حُؼَحم(، 6899ٝ« )حُوٜش حُؼَحه٤ش

حَُٔأس ح٧ًٗٔٞؽ »( َُك٤وش حُزل١ٍٞ رٖ ٍؿذ )طْٞٗ(، 6892ٝ« )ؿٔخٕ ً٘لخ٢ٗ

حُوٜش »( ُْ٘ٔ حُي٣ٖ ٠ٓٞٓ )َٜٓ(، 6891ٝ« )ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش

حُوٜش »( ُٔلٔي حُؼط٤خص )ح٧ٍىٕ(، 6891ٝ« )حُط٣ِٞش ك٢ ح٧ىد ح٧ٍى٢ٗ

( ُٔل٢ٔ ٓخؿي حُٜخؿ١َ 6899« )حُو٤َٜس ك٢ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش

( ُل١ُٞ ح٢َُُِٓ 6899« )حٌُظخرش حُو٤ٜٜش ػ٘ي حُز٤َ٘ ه٣َق»)حُٔؼٞى٣ش(، ٝ

( ٍُ٘ٞ حُي٣ٖ رٖ رِوخْٓ 6898« )ك٢ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش رظْٞٗ»)طْٞٗ(، ٝ

( ُٔلٔي 6881« )حَُٝحث٢: ىٍحٓخص ك٢ حَُٝح٣ش حُٔـَر٤ش ٝػ٢ حُؼخُْ»)طْٞٗ(، ٝ

( 6881« )حُظـَرش حُٞؿٞى٣ش ك٢ ح٤ُّٞ ح٧ه٤َ ٤ُٔوخث٤َ ٗؼ٤ٔش»ػِحّ )٣ٍٞٓش(، ٝ

« ٛخٗغ ح٧ٓطٍٞس حُط٤ذ ٛخُق»ُٔلٔي ارَح٤ْٛ حُلٜخ١َ٣ )طْٞٗ(، ٝ

حُؼ٘خَٛ حُظَحػ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش »( ٧كٔي ْٗٔ حُي٣ٖ حُلـخؿ٢ )َٜٓ(، 6881ٝ)

َ: ىٍحٓش ٗوي٣ش حُؼَر٤ ( َُٔحى ػزي حَُكٖٔ 6886« )6891-6864ش ك٢ ٜٓ

( ٍُٜٔ٘ٞ 6884« )ح٧ٗخ ٝح٥هَ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش»ٓزَٝى )َٜٓ(، ٝ

( 6884« )حٌُحص ٝحُٟٔٞٞع: هَحءس ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس»ه٤ٔٞٓش )طْٞٗ(، ٝ

« حُ٘ٚ ٝحُل٣َش: ػزي حَُكٖٔ ٤٘ٓق»ُٔلٔي هطذ ػزي حُؼخٍ )َٜٓ(، ٝ

َ: ىٍحٓش ك٢ أىد كٖٔ »( ٧كٔي ٍٓ٘ٞ )٣ٍٞٓش(، 6884ٝ) حُٞهخثغ ٝح٤ُٜٔ

« ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ حَُٝح٣ش ح٧ٍى٤ٗش»( ُٞك٤ن ه٘ٔٚ )٣ٍٞٓش(، 6884ٝ« )ٛوَ

« ح٩ريحع ح٧ىر٢: حُٜٔخىٍ/ حُٔوخ١َ»( ٧ٍٟٝ ػز٤يحص )ح٧ٍىٕ(، 6881ٝ)

ً: أُٓش ٝػ٢ ٝح٤ٜٗخٍ ػخُْ»( ُل٤ٖٔ ػ٤ي )َٜٓ(،  6881ٝ) ( 6881« )حُ٘لخ

ٕ: ٍكِش ك٢ أػٔخُٜخ ؿ٤َ حٌُخِٓش»ُؼزي حَُُحم حُٜٔخ٢ٓ )طْٞٗ(، ٝ « ٠ِ٤ُ حُؼؼٔخ

حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش: ح٩ٌٗخٍ »( ُؼزي حُِط٤ق ح٧ٍٗخإ١ٝ )٣ٍٞٓش(، 6881ٝ)

ٕ: كًَش »( ٍُٜٔ٘ٞ ه٤ٔٞٓش )طْٞٗ(، 6889ٝ« )ٝحُظٌَ٘ ؿخثذ ١ؼٔش كَٓخ

 ( ُوخُي ح١َُٜٔ )حُؼَحم(.6889« )حُٔـظٔغ ٝطل٫ٞص حُ٘ٚ

٢ٔ ا٠ُ ٌٛح ح٢ُٔ٘ أ٠٣خ  حُيٍحٓخص حُظ٢ طؼَف رخَُٝح٣ش ح٧ؿ٘ز٤ش، ٓؼظ٤٘ش ٝط٘ظ

ّ: ىٍحٓش ك٢ حُ٘ظَس »رخُظخ٣ٍن ٝططٍٞ حُلٖ حَُٝحث٢ رٍٜٞس ػخٓش، ٓؼَ  طلخكش آى

ىٍحٓخص ك٢ »( ُل٘خ ػزٞى )٣ٍٞٓش(، 6891ٝ« )حُلِٔل٤ش ػ٘ي ى. ٛـ. ٍُْٞٗ

حَُٝح٣ش »ٝ ( ٩ٗـ٤َ رطَّ ٓٔؼخٕ )َٜٓ(،6896« )حُ٘ظ٣َش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش

ٓطخُؼخص ك٢ حَُٝح٣ش »( ُؼزي حُٞحكي دمحم )حُؼَحم(، 6891ٝ« )ح٤ُخرخ٤ٗش حُلي٣ؼش

ىٍحٓخص ك٢ »( ٩رَح٤ْٛ حُيٓٞه٢ ٗظخ )َٜٓ(، 6891ٝ« )حُلخ٤ٍٓش حُٔؼخَٛس

( ُؼ٤٘ي ػ٘ٞحٕ ٍٓظْ )حُؼَحم، ٝحٌُظخد 6898« )حَُٝح٣ش ح٤ٌ٣َٓ٧ش حُٔؼخَٛس

 طَؿٔش ٝطل٣ََ(.

 ٓق حُيحُش ٌُٜح ح٢ُٔ٘: ٝحًظل٢ رؼَٝ رؼٞ ح٬ُٔ
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٤ُزَٖٛ « طلخكش آىّ»كوي ٟٝغ ك٘خ ػزٞى ًظخرٚ  عناية مفرطة باألفكار: -1-1

ٝهي ؿَص حُؼخىس إٔ »ػٖ كِٔلش ى. ٛـ. ٍُْٞٗ حُوخٛش، ًٔخ ك٢ طوي٣ٔٚ ح٣َُٜق: 

طٔظؼَٝ حُٔئُلخص كٔذ حُظيٍؽ حُظخ٣ٍو٢. ر٤ي أ٢ٗ حًظل٤ض رَٝح٣ش ٝحكيس ٢ٛ 

ٔيح  ػ٠ِ حُ٘ٔوش ؿ٤َ حُٔؼيُش ٫ٝ حُِٔطلش، ٢ٗ٧ ٓؼظ« ػ٤٘ن ح٤ُِي١ ط٘خط٢َُ»

حػظزَ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٤ُْ هٔش أػٔخُٚ كو٢، رَ حػظزَٛخ ه٬ٛش ٗظَطٚ ٝكِٔلظٚ، 

كل٤ٜخ ٣ليى ٓٞحهلٚ ٖٓ ه٠خ٣خ ػيس ا٠ُ ؿخٗذ حُو٤٠ش ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ ٤ُٞ٣ٜخ ًَ 

حٛظٔخّ، ٢ٛٝ ه٤٠ش حُؼ٬هش ر٤ٖ حَُؿَ ٝحَُٔأس حُظ٢ ٣ؼظزَٛخ ِٛذ ًَ 

«أىد
(911)

. 

ؿِذ ػ٠ِ ٗوي حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ح٫ٛظٔخّ  اهتماـ أساسي بالموضوعات: -1-2

ح٧ٓخ٢ٓ رخُٟٔٞٞػخص، كظ٠ إٔ ٗخهيس أًخى٤ٔ٣ش طِظِّ رٜٔ٘ؾ حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢ 

رٔٔخٍٓظٚ ح٫ٗـِٞ ٤ٌٗٞٔٓش ٢ٛ اٗـ٤َ رطَّ ٓٔؼخٕ )َٜٓ( طٔٞؽ ٓؼَ ٌٛح 

 ح٫ٓظويحّ، ٝطَٖٛ حٓظليحع ح٧ٓخ٤ُذ حُل٤٘ش رخُٟٔٞٞػخص:

ٝطويّ حُلٍٜٞ ح٧ٍرؼش ح٠ُٝ٧ ٗٔخًؽ ُظطٍٞ حَُٝح٣ش ك٢ كظَحطٜخ حُٔوظِلش »

٢ٛ كظَس ُٓٞي ك٢٘ أىر٢ ؿي٣ي ػ٠ِ ٣ي أكي ٍٝحىٙ ح٧ٍٝ ٛٞ ىح٤ٗخٍ ى٣لٞ، ػْ ًٗٔٞؽ 

ُلظَس ح٠ُ٘ؾ ػ٠ِ ٣ي ٍٝحث٢ ًز٤َ ٛٞ ط٘خٍُِ ى٣ٌِ٘، ػْ رؼٞ ٓخ ٗـِض حَُٝح٣ش 

ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ، ٖٝٓ حٓظليحع  حُلي٣ؼش ٝحُٔؼخَٛس ًحطٜخ رٚ ٖٓ ٓ٘خًَ حُلَى

«٧ٓخ٤ُذ ك٤٘ش طظلن ٝٓخ طؼخُـٚ ٖٓ ٟٓٞٞػخص
(916)

. 

٤٘٣َٝ حٓظؼَحٝ كٍٜٞ ًظذ ٗوخى ٝرخكؼ٢ ٌٛح ح٢ُٔ٘، ًٔخ ٍأ٣٘خ ػ٘ي ػزي 

حَُكٖٔ أرٞ ػٞف ٜٝٓطل٠ ػزي حُـ٢٘ ا٠ُ طـ٤ِذ ح٫ٛظٔخّ رخُٟٔٞٞػخص ػ٠ِ 

 حُلٖ.

َ: ىٍحٓش حُ»كوي ػخُؾ أ٠٣خ  ٝك٤ن ه٘ٔٚ )٣ٍٞٓش( ك٢ ًظخرٚ  ٞهخثغ ٝح٤ُٜٔ

ٟٓٞٞػخص ػي٣يس ٓؼَ حُو٤٠ش ح٤٘١ُٞش ٝحُو٤ٓٞش، ٝه٤٠ش « ك٢ أىد كٖٔ ٛوَ

كِٔط٤ٖ، ٖٓ ه٬ٍ حُظلخُق حُؼ١َٜ٘ حُ٘خ١ُ ـ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ، ٝحُطز٤ؼش ٝحُٔي٣٘ش 

ّٚ حُلٖ رلٍٜٞ ه٤َٜس ٝه٤ِِش ٓؼَ حُظٌْٜ ٝر٤٘خٕ حُوٜش،  ٝه٠خ٣خ أهَٟ، ر٤٘ٔخ ه

زش حُليّٝ، ٌُُي طٌٍَص ًِٔش كيّ ٝكيّٝ ٝٓخ ٤ٔ٣ِ ٓؼخُـظٚ ُِٟٔٞٞػخص ؿِ

ًؼ٤َح ، ٝؿَٟ طـخَٛ حَُٔى ٝحُلٖ حُو٢ٜٜ، ٝٓخٍ ا٠ُ َٗف ح٠ُٕٔٔٞ ٝحُؼ٘خ٣ش 

حُ٘ل٤لش رخُي٫٫ص ٝحَُُٓٞ، ر٤٘ٔخ ط٘ؼيّ حُؼ٘خ٣ش رخُظٞػ٤ن ٝحَُٔؿؼ٤ش، ٝطظٞح٠ُ 

حُٔي٤ٗش ك٢ هٜٚ »ح٧كٌخّ ؿ٤َ حُٔؼِِش ٝؿ٤َ حُٔيَُ ػ٤ِٜخ، ًٔخ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ 

                                                                 
-7ػ ص ص 1981ػ دار المسيرة ػ بيروت « اسة في النظرة الفمسفية عند د. ىػ. لورنستفاحة آدـ: در ». عبود، حنا: 751
8. 

 .6ػ ص 1981ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « دراسات في الرواية اإلنجميزية». سمعاف، إنجيل بطرس: 751
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ك٤ٖ ٣ٍٞى أٓٔخء ٗؼَحء، ٝح٧كٌخّ ػ٠ِ ٗؼَْٛ، ٖٓ ىٕٝ ح٩ٗخٍس « ٛوَكٖٔ 

حَُٔؿؼ٤ش حُٔطِٞرش، ر٤٘ٔخ ًخٕ ح٠ُٝ٧ إٔ طٌٕٞ حُٔوخٍٗخص ٓغ هٜخ٤ٖٛ ٍٝٝحث٤٤ٖ 

ٓؼَ كٖٔ ٛوَ
(912)

. 

٣ٝلَٜ هخُي ح١َُٜٔ )حُؼَحم(، ًٗٔٞؿخ  آهَ، ىٍحٓش حُٟٔٞٞػخص ػٖ 

ٕ: كًَش حُ»ىٍحٓش حُلٖ ك٢ ًظخرٚ  ، «ٔـظٔغ ٝطل٫ٞص حُ٘ٚؿخثذ ١ؼٔش كَٓخ

 :ٚ  ٝإ ًخٗض ُـظٚ حُ٘وي٣ش أهَد ا٠ُ ُـش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٖٓ ٓٞحٙ، ًٔخ ك٢ هُٞ

إ كَٓخٕ، ر٤ٜٔ٘ظٚ ػ٠ِ ٤ًِش حُؼَٔ حَُٝحث٢، ٣وِن ٗو٤ٜخطٚ، ٣ٝوِن »

ٓؼٜخ آ٫ٜٓخ ٝآٓخُٜخ ٜٝٛٔٞٓخ ٝأكٌخٍٛخ، ٣ِٝو٢ رٜخ ك٢ أ٤ٍٟش حَُٜحع، ٝٛٞ ػ٘يٓخ 

إٔ طظٜخٍع أٓخٓٚ ٝأٓخٓ٘خ ٣ٞٛٔ٘خ أٗٚ ٣وق ك٢ ٓ٘طوش ٣ظ٤ق حُٔـخٍ ُ٘و٤ٜخطٚ 

حُل٤خى. إ كَٓخٕ ًؼ٤َح  ٓخ ٣ٔٔق ُ٘و٤ٜخطٚ إٔ طؼَٝ أكٌخٍٛخ ٝططَف ٜٛٔٞٓخ، 

ٝٛٞ رٌٜح ٣ٔؼ٠ ُظ٘و٤ٚ كخُش ٓخ رخٓظظٜخٍ ًخكش ؿٞحٗزٜخ، ٣ليى ٣ٞٛخص 

حُ٘و٤ٜخص، ٣ٝيكؼٜخ ك٢ ٓٔخٍحص طظؼَف ٖٓ ه٬ُٜخ ػ٠ِ ح٧كٌخٍ حُٔظؼخٍٟش 

حُٔظوخٍرش ٝحُٔظ٘خه٠ش. ٝهي طـ٠ِ ٌٛح ًؼ٤َح  ك٢ أػٔخٍ كَٓخٕ حَُٝحث٤ش  ٝحُٔٞحهق

حُظ٢ حػظٔيص، ك٢ ٓؼظٜٔخ، ػ٠ِ ر٘خء ٓئْٓ ػ٠ِ ارَحُ ٝؿٜخص ٗظَ 

«ٓظؼيىس
(919)

. 

ٝػ٘يٓخ ٗٔؼٖ حُ٘ظَ ك٢ ٌٛح حُٜٞؽ حُ٘وي١ ٗؼَف إٔ ح١َُٜٔ ٫ ٣ِظِّ 

ش ٓؼَ ػِْ ح٫ؿظٔخع رٜٔ٘ؾ ؿي٣ي ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ طٔظٜي١ رخُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼ

ح٧ىر٢، ٝٛٞ ح٧هَد ٌُظخرش ح١َُٜٔ، ر٤٘ٔخ ٣َطٜٖ ح١َُٜٔ ُِ٘ظ٣َش حُٔخ٤ًٍٔش 

ك٢ كْٜ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٫ٗؼٌخّ ٝحُٔطخروش ر٤ٖ ٓـظٔغ حَُٝح٣ش 

:ٚ  ٝٓـظٔغ حُٞحهغ، ر٤٘ٔخ َُِٝح٣ش ٓـظٔؼٜخ حُوخٙ، ًٔخ ك٢ هُٞ

ث٤ش أُل٤٘خ إٔ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ط١ٞ٘ ُٝيٟ طٜي٣٘خ ُزؼٞ أػٔخٍ كَٓخٕ حَُٝح»

 اػخٍس ه٠خ٣خ ٣ًَِٓش، ٝحُظ٘ز٤ٚ ػ٤ِٜخ، ٢ٛٝ طظُٞع ػ٠ِ حُٔلخٍٝ حُظخ٤ُش:

 ؿيٍ حُؼزخص ٝحُظلٍٞ. 

 حُزلغ ػٖ حُلؼَ حُلو٤و٢. 

 حُزلغ ػٖ حٌُحص. 

 ٗوي حٌُحص. 

ٝك٢ ٗوخٗ٘خ ٌُٜٙ حُٔلخٍٝ ًٝ٘ل٘خ ػٖ أرؼخىٛخ، ًٔخ طؼظَٔ ك٢ حُ٘ٚ حَُٝحث٢ 

، ا٠ُ حُظ٘وَ ر٤ٖ ٓـظٔغ حَُٝح٣ش ٝٓـظٔغ حُٞحهغ، ٧ٕ ح٧ه٤َ ٛٞ ٤َٔ٘ٓ، أك٤خٗخ  

                                                                 
 .83ػ ص 1994ثقافة ػ دمشق ػ منشورات وزارة ال« الوقائع والمصير: دراسة في أدب حسف صقر». خنسو، وفيق: 752

 .41ػ ص 1997ػ دار المدػ ػ دمشق ػ « غائب طعمة فرماف: حركة المجتمع وتحوالت النص». المصرؼ، خالد: 753
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حَُٔؿغ ح١ٌُ ٛيٍص ػ٘ٚ رؼٞ ح٧كيحع ٝح٧كٌخٍ حُـخِٛس حُظ٢ أىٍؿض، ك٤ٔخ 

«رؼي، ٟٖٔ ر٤٘ش ك٤٘ش كـيص ٌٓٞٗخ  ٖٓ ٌٓٞٗخطٜخ حَُث٤ٔش
(914)

. 

٠٣ؼق ح٫ٛظٔخّ رخُلٖ ُٜخُق ح٫ٛظٔخّ  اهتماـ أساسي بالتطور التاريخي: -1-3

ُظطٍٞ حُظخ٣ٍو٢، ٝحهظَص ىٍحٓش ٓل٢ٔ ٓخؿي حُٜخؿ١َ )حُٔؼٞى٣ش( ًٗٔٞؿخ  ك٢ رخ

حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ كظ٠ ػخّ »ًظخرٚ 

، كٜٞ ٣وٚ حُظطٍٞ ٗلٞ حُل٤٘ش ٝح٤ُٜخؿش حُل٤٘ش رؤهَ ٖٓ ٍرغ «6814ّٛـ 6994

ظويّ حُ٘خهي ٛللش ٖٓ حُوطغ حٌُز٤َ(. ٣ٝٔ 411ٛللخص ًظخرٚ حٌُز٤َ )

ٜٓطِلخص كي٣ؼش ػ٠ِ ٓز٤َ حَُ٘ف ٝا٠٣خف حُٟٔٞٞػخص
(911)

. 

ٌٝٛح ح٫ٛظٔخّ رخُظطٍٞ حُظخ٣ٍو٢ ٝحٟق ُيٟ ٗوخى ٝرخكؼ٤ٖ آه٣َٖ، ٓؼَ ػزي 

، ًٔخ ك٢ ػَٟٚ ٌُظخد «حَُٝح٣ش ح٤ُخرخ٤ٗش حُلي٣ؼش»حُٞحكي دمحم )حُؼَحم( ك٢ ًظخرٚ 

 ٘ظَس ا٠ُ ك٤٘ش حَُٝح٣ش:ٗوي١ ٣خرخ٢ٗ ػٖ ؿَٞٛ حَُٝح٣ش ح١ٌُ ٤٘٣َ ا٠ُ ططٍٞ حُ

ٌٝٛٙ حُٟٔٞٞػش ٢ٛ إٔ حَُٝح٣ش ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ حُلٖ حُوخُٚ ح١ٌُ ٫ »

٣لظخؽ ا٠ُ طز٣ََ ٣ظؼيٟ ٝؿٞىٙ حُٔـَى. ٝأٗٚ ٜٓٔخ طؼِْ حُوخ١ٍء، أٝ حٓظٔي ٜٓ٘خ 

ٖٓ ىٍّٝ أه٬ه٤ش أٝ ٍٝك٤ش، كٔظظَ طِي حُيٍّٝ ػ٤َٟش رخُ٘ٔزش ُو٤ٔش 

«حَُٝح٣ش حُٜ٘خث٤ش ًؼَٔ ك٢٘
(911)

. 

طظلٍٞ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ُـش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس أٝ  اهتماـ قميل بالفف: -1-4

ٜٓطِلخطٜخ أٝ رؼٞ ١َحثوٜخ، ا٠ُ ؿِزش َُ٘ف ح٠ُٕٔٔٞ، كوي ػخُؾ دمحم ٓلٔٞى 

ٟٓٞٞػخص ػي٣يس « كٖ ٓؼخ٣٘ش حُوٜش حُو٤َٜس»ػزي حَُُحم )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

٧ِٓٞد حُوٚ ػ٘ي ٓٔظل٤يح  ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ػ٠ِ ٗلٞ ه٤َِ، كل٢ ٓ٘خه٘ظٚ 

٬ٛف ػزي ح٤ُٔي، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ٬ٗكع إٔ حُ٘وي حُل٢٘ رَٓظٚ ٤ٜ٣َ ا٠ُ 

َٗف ٠ُِٕٔٔٞ
(919)

. 

ٝػٔش ًٗٔٞؽ ٓخ١غ ٌُُي ُيٟ ك١ُٞ ح٢َُُِٓ )طْٞٗ( ك٢ ًظخرٚ حٌُز٤َ 

، كٜٞ ٣ؼَف ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، «حٌُظخرش حُو٤ٜٜش ػ٘ي حُز٤َ٘ ه٣َق»

                                                                 
 .41. المصدر نفسو ػ ص754
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خُلٖ حُو٢ٜٜ ٝػِْ حَُٔى، ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣ٌٛذ ػ٤ٔوخ  ٝآٌخ٤ٗظٜخ حُٜخثِش ك٢ حُؼ٘خ٣ش ر

ك٢ حٓظويحّ ٓؼَكظٚ
(919)

. 

طؼٌْ حٌُظخرخص حُ٘وي٣ش ُيٟ رؼٞ ٗوخى ٌٛح ح٢ُٔ٘  الحيرة المنهجية: -1-5

ٝرخكؼ٤ٚ ٤ٗجخ  ٖٓ ك٤َس ٜٓ٘ـ٤ش، ٝهي حػظَف رٔؼَ ٌٛٙ حُل٤َس َٓحى ػزي حَُكٖٔ 

َ: ىٍحٓش حُؼ٘خَٛ حُظَحػ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش »ٓزَٝى )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ  حُؼَر٤ش ك٢ ٜٓ

ًخٕ ٬ٌٗ  »، كٜٞ ٣ؼظوي إٔ حٌَُ٘ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش «6891-6864ٗوي٣ش 

أٍٝٝر٤خ  ٣لخ٢ً ح٧ٌٗخٍ حَُٝحث٤ش ح٧ٍٝٝر٤ش، ر٤٘ٔخ ًخٗض ح٠ُٔخ٤ٖٓ طَحػ٤ش طؼظٔي 

«ػ٠ِ ٤ٛخؿش ح٧ٗٔخ١ حُظَحػ٤ش ك٢ ٌَٗ ٍٝحث٢
(918)

. ٫ٝ ٗي ك٢ إٔ ٌٛح حَُأ١ ٫ 

ٌَ٘ حَُٝحث٢ حُؼَر٢ ًِٚ طو٤ِيح  أٍٝٝر٤خ  ٣ٌٖٔ طؼ٤ٔٔٚ، ك٤ِْ حُ
(911)

.  ػْ ٣ؼظَف 

رل٤َطٚ حُٜٔ٘ـ٤ش ك٢ ىػٞطٚ ُظ٤ٌَ٘ ٗظ٣َش رٜيى ظخَٛس حٓظِٜخّ حُظَحع ك٢ 

 حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش:

ٝٝهؼض ك٢ ك٤َس ٝطَىى ر٤ٖ ح٧ٌٗخٍ ح٧ٍٝر٤ش ٝٓوظ٤٠خص ٝحهؼ٘خ حُؼَر٢ »

زَ ا٫ ٓخ ٣٘ٔـْ ٓؼٜخ حُلخَٟ، كوي أػزض ططٍٞ ح٧ٌٗخٍ ح٧ىر٤ش إٔ حُل٤خس ٫ طو

«٣ِٝز٢ كخؿخطٜخ
(916)

. 

٣ٔظويّ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُ٘وخى ك٢ ٗويْٛ كي٣ؼخ   الحديث عف الفف زينة: -1-6

ك٤٘خ  ٣ٔظؼ٤ٖ رؼِْ حَُٔى، ىٕٝ طٞظ٤لٚ، ك٤زيٝ ًٝؤٗٚ ٣ُ٘ش أٝ ط٤ٗٞق ُِ٘وي، ًٔخ ك٢ 

 «ًظخد دمحم هطذ ػزي حُؼخٍ )َٜٓ( ٌُحص ٝحُٟٔٞٞع ـ هَحءس ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس

(، كٜٞ، ٓؼَ ًؼ٣َ٤ٖ، ٖٓ حُ٘وخى حُـخى٣ٖ ح٣ٌُٖ ٣طٍٕٞٝ ٗويْٛ رخطـخٙ 6884)

ح٫ٓظلخىس ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ػ٠ِ هِش، ٌُٖٝ ٌٛح ح٫ٓظويحّ ٫ ٣ـؼَ ٓ٘ٚ 

ٜٓ٘ـخ ، رخُويٍ ح١ٌُ ٣ظِلغ ك٤ٚ حُ٘وي ر٢٘ء ٖٓ ػِْ حَُٔى ط٤ٛٞلخ ، ٫ طل٬٤ِ  ٗخ٬ٓ  

ُِ٘ٚ حَُٔى١
(912)

. 

                                                                 
. انظر 1988ػ الدار العربية لمكتاب ػ تونس ػ ليبيا « الكتابة القصصية عند البشير خريف». الزمرلي، فوزؼ: 758

 ، حيث أظير معرفتو بجاف ريكاردو ومفاىيـ الرواية الجديدة محيال  إلييا في اليامش.311عمى سبيل ص

ػ دار « 1986-1914في مصر: دراسة نقدية العناصر التراثية في الرواية العربية ». مبروؾ، مراد عبد الرحمف: 759
 .8ػ ص 1991المعارؼ ػ القاىرة 

ػ « القصة العربية الحديثة والغرب». عالجت ىذه القضية باتساع، والتمست ليا المؤيدات والدالئل في كتابي 761
 .1994منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق 

 .319نفسو ػ ص« العناصر التراثية.... »761

ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « الذات والموضوع: قراءة في القصة القصيرة»، دمحم قطب: . عبد العاؿ762
 .25-22. انظر عمى سبيل المثاؿ الصفحات 1994
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 لالتجاهات الجديدة: دراسات انتقائية -2
ٓؼ٠ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ا٠ُ ح٫ٓظلخىس ٖٓ حطـخٙ ٓؼ٤ٖ أٝ أًؼَ، 

هخٛي٣ٖ ا٠ُ ٓٞحءٓش ٜٓ٘ـ٤ش، أٝ ا٠ُ طؼي٣َ ٓ٘خٛـْٜ حُٔخروش، ٝٓٔخٍٓٞ ٌٛح ح٢ُٔ٘ 

 ٝحػوٕٞ ؿخُزخ  ٖٓ حطـخٛخطْٜ حُظو٤ِي٣ش حُظخ٣ٍو٤ش أٝ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش أٝ ح٧ِٓٞر٤ش.

طزَُ ح٫ٗظوخث٤ش ُيٟ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُٔظٔظ٤َٖٓ ٍٝحء  يا:اإليديولوج -2-1

أ٣ي٣ُٞٞؿ٤خص ٓؼ٤٘ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٔخ٤ًٍٔش، ٝحًًَ ًٗٔٞؿخ  ُْٜ  ًخٓٞكٚ )٣ٍٞٓش( 

(، 6881« )حُٔ٘ل٠ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش: ك٤يٍ ك٤يٍ ك٘خ٤ٓ٘ش»ك٢ ًظخرٚ 

(، َُٝرٔخ 6886) «حَُإ٣ش ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝحٍُٔٞٝع حُي٢٘٣ ك٢ أىد ك٘خ ٤ٓ٘ش»ٝ

ًخٕ حٌُظخرخٕ ًٗٔٞؿخ  ٛخٍهخ  ُِ٘وي ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ رٞٛلٚ ٓؼٞهخ  ٖٓ ٓؼٞهخص طويّ 

حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢، كخُ٘خهي ٣ؼظَف رطـ٤خٕ حُ٘وي ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُل١ٌَ ػٔخ ٓٞحٙ ٖٓ 

 :ٍ ٤ُٝٔش ٧ػ٘خد »كبٗٚ ٫ريّ ٖٓ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ »حُؼ٘خَٛ ح٧هَٟ، ك٤لظَُ رخُوٞ

٤ٓخ٤ٓش ًحص رؼي ا٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٤ِٔٓ ٝٝحٟق، ٌُٖ ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘  ٢ٛ ٍٝح٣ش« حُزلَ

«أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ اه٠خػٜخ ا٠ُ ٓ٘خٛؾ ٗوي٣ش ٓظؼيىس ٝٓوظِلش
(919)

. 

٤٘٣َٝ اُلخف حُ٘خهي ػ٠ِ حُظٔخ٢ٛ ٝح٫ٗؼٌخّ ٝحٌُ٘ٔؿش، ٟٖٔ ٓلّٜٞ 

حُٔلخًخس حُظ٢ طؼ٢٘ حُ٘وَ حُٔزخَٗ ُِٞحهغ ا٠ُ حرظٔخٍ حُ٘وي ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ٝحكظزخّ 

 ٤ٟن ح٧كن، ًٔخ ك٢ ٌٛح حَُأ١ ػٖ ك٘خ ٤ٓ٘ش:حَُإ٣ش ٝ

ػزخٍس ػٖ ٓلخًخس ٛخىهش ٝأ٤ٓ٘ش « حُؼِؾ ٣ؤط٢ ٖٓ حُ٘خكٌس»طزو٠ ٍٝح٣ش »

ُِٞحهغ ك٢ َٓكِش طخ٣ٍو٤ش ٓؼ٤٘ش ػخٜٗخ رطَ حَُٝح٣ش ك٤خٝ ك٢ هخٍؽ ١ٝ٘ٚ. 

ٌُٜ٘خ، ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ طظَ طلظوَ ا٠ُ ػ٣َٜٖ٘ أٓخ٤٤ٖٓ ٛٔخ: حُظ٣ٞ٘ن حَُٝحث٢، 

«ىر٢، ٌٝٛح ٓخ ؿؼِٜخ ط٘يٍؽ ٟٖٔ حُٞحهؼ٤ش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش حُزخٛظشٝحُظو٤٤َ ح٧
(914)

. 

ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ ٌٛح حُ٘وي ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ٤ٌٓخ٢ٌ٤ٗ أًؼَ ٖٓ حُِِّٝ، ك٤ٌق 

طٜق ٌٛٙ ح٥ٍحء حُظ٢ ط٘ل٢ ػٖ ٍٝح٣ش ؿ٤يس أْٛ ػ٣َٜٖ٘ ك٤ٜخ؟ ٤ًٝق ٣ز٤ق حُ٘خهي 

ِء ١َ٤ٓ، ٗخك٤خ  ػٜ٘خ ُ٘لٔٚ كن ا٬١م ح٧كٌخّ ؿِحكخ ، ىٕٝ ط٣ٞٔؾ، ػ٠ِ أٜٗخ ؿ

ٛلظٜخ حُظو٤ِ٤٤ش
(911)

.إ حُ٘خهي ُٓٞغ رخ٧كٌخّ هَِ ْٝٛ حُٞحهؼ٤ش ٝحٗؼٌخّ حُٞحهغ، 

 :ٚ  ًٔؼَ هُٞ

                                                                 
ػ  1991ػ دار الحصاد ػ دمشق « المنفى السياسي في الرواية العربية: حيدر حيدر ػ حنا مينة». كاسوحة، مراد: 763
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٫ٛؼش هِق حُٞحهغ، ُْٝ طٔظطغ كظ٠ « حَُر٤غ ٝحُو٣َق»ُوي رو٤ض ٍٝح٣ش »

ٓٞحًزظٚ، كخُٞحهغ ُْ ٣٘ؼٌْ ك٢ ٌٛح حُؼَٔ حَُٝحث٢ رٌَ٘ ٛل٤ق، ًٔخ ُْ ٣ٌظٔذ 

ؿي٣يس، رَ رو٢ أؿ٠٘ ٝأػٔن رٌؼ٤َ ٓٔخ ٍٛٞٙ رٚ ك٘خ ٤ٓ٘ش ح١ٌُ ك٤ٚ ٠ٓخ٤ٖٓ 

أػزض ػـِح  ٝحٟلخ  ك٢ ٓٔؤُش حُظو٤٤َ حَُٝحث٢ ػ٘يٓخ ًظذ حَُٝح٣ش 

«ح٤ُٔخ٤ٓش
(911)

. 

حَُإ٣ش »ٝأػخى حُ٘خهي اٗظخؽ أكٌخٓٚ حُٔطِوش حُٔظؼٔلش ك٢ ًظخرٚ حُؼخ٢ٗ 

ٖٓ حٓظؼخٗظٚ ، ػ٠ِ حَُؿْ «ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝحٍُٔٞٝع حُي٢٘٣ ك٢ أىد ك٘خ ٤ٓ٘ٚ

رزؼٞ ٜٓطِلخص حُ٘وي ح٧ىر٢، ٝػٔش ىٍحٓظخٕ ك٢ ًظخرٚ ٖٓ أَٛ ٓزغ ىٍحٓخص 

ٓؤهًٞطخٕ ٖٓ ًظخرٚ ح٧ٍٝ. ٝحٓظويّ ًخٓٞكش حُٔلخ٤ْٛ حُـيحٗٞك٤ش كٍٞ أ٤ٔٛش 

ر٤٘ٔخ ١َٝكخطٚ ك٢ حُظـ٤٤َ حُؼ١ٍٞ ُؼ٬هخص ح٩ٗظخؽ، ُْ طٌٖ »حٌُخطذ حُزخٍُس، 

«ِلش ػٜ٘خ ًؼ٤َح  طظ٘خٓذ ٓغ كـْ ١ٔٞكخطٚ، رَ ؿخءص ٓظو
(919)

. 

٫ٝ ٣ؼَف حَُٔء ٤ًق ًُي؟ ٓخ ه٤ٔظٚ ٗوي٣خ ؟ ًٌُٝي طظَىى ك٢ ٓظ٘ٚ 

ٜٓطِلخص ؿ٤َ ٗوي٣ش، ٓؼَ ح٧كٌخّ حُوخ٤ٓش كٍٞ حُلؼَ ح٠ُ٘خ٢ُ ٝحُظؼز٤َ ػ٘ٚ 

رؼي ح٫ٓظو٬ٍ، ٍٝٝف حُٜٔخىٗش، ٝرَُٝ ح٤ٍُٔٞ ح٬ٛ٩ك٤ش ٝحُظٜخُل٤ش، ٝكظق 

ٝٓوطش حَُٝحث٢ حُل٤٘ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ٍٝح٣ظٚ حُؼوش حُظخٓش ُِزٍٞؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس، 

، ٝٝٛق «حَُر٤غ ٝحُو٣َق»، ٝؿِزش حُظ٣ٜٞٔخص ح٤ُٔخك٤ش ك٢ «حَُٔٛي»

حَُٝحث٢ رٔؼوق رٍٞؿٞح١ُ ٛـ٤َ ٓٔظِت رخ٫ٗلؼخ٫ص حُؼخ١ل٤ش، ٝحٓظَٔحٍٙ ػ٘ي 

ػو٤ِش حُو٤٘٤ٔٔخص ٗظ٤ـش ىٝؿٔخث٤ش ػوخثي٣ش، ٝح٩ىحٗش حُ٘خِٓش ُزطِٚ ح١ٌُ طوطخٙ 

ُنحُِٖٓ.. ح
(919)

. 

ٌٝٛٙ ح٧كٌخّ حُوخ٤ٓش ًٗٔٞؽ ُ٘وي ٣ظٌٍع رخُٜٔطِلخص حُل٤٘ش ُ٪ىحٗش حُـخثَس 

:َ  ٝحُظؼٔق حُٔطِن، ُٝؼِ٘خ ٌٗظل٢ رٔؼَ ٌٛح حُ٘خٛي حُٔ٘ل

ٝهي ُٔٔ٘خ حكظوخٍ أػٔخٍ ك٘خ ٤ٓ٘ٚ ا٠ُ حُزؼي حُلِٔل٢ ٝحُؼٔن حُ٘وي١، ٝا٠ُ »

ك٣ٌَش  ح٫ٓظزطخٕ ح٤ٌُِٔٞؿ٢ ُ٘وٞٙ ٍٝح٣خطٚ ح٣ٌُٖ ط٤ِٔٝح ر٠لخُش

«ٝحٟلش
(918)

. 

ع ٗويٙ ح٧ِٓٞر٢  الجمالية: -2-2 ّٞ حٓظطخع ٗخًَ حُ٘خر٢ِٔ )ح٧ٍىٕ( إٔ ٣ط

٫كظ٠خٕ رؼٞ ٓؼط٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس رٔخ ٣ٌ٘ق ػٖ ؿٔخ٤ُش حُوٜش 

                                                                 
 .142. المصدر نفسو ص766
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ٌٓٛذ ٤ُِٔق ٌٝٓٛذ ُِلذ: ٍإ٣ش »ٝحَُٝح٣ش، ًٔخ ك٢ ًظزٚ حٌُؼ٤َس، ٫ٝ ٤ٓٔخ 

(، 6891« )٘خِٓش ٤ُخ٢ُ أُق ٤ُِشٗوي٣ش ٧ىد ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٖٓ ه٬ٍ ٍٝح٣ظٚ حُ

ٓيحٍ حُٜلَحء: »(، 6898ٝ« )كٞ ًحًَس حَٓأس: ىٍحٓش ك٢ أىد ؿخىس حُٔٔخٕ»ٝ

ؿٔخ٤ُخص حٌُٔخٕ ك٢ حَُٝح٣ش »(، 6886ٝ« )ىٍحٓش ك٢ أىد ػزي حَُكٖٔ ٤٘ٓق

 (.6884« )حُؼَر٤ش

ٓيحٍ »ًظذ حُ٘خر٢ِٔ ٗويٙ ُِوخ١ٍء حُؼخى١ كٔذ حػظَحكٚ ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ 

«حُٜلَحء
(991)

ٝٓخثَ ٗوي٣ش »، ٝأٗٚ ُْ ٣ِظِّ رٔيٍٓش ٗوي٣ش ٓؼ٤٘ش، رويٍ ٓخ أهٌ 

ٓوظِلش، ٖٓ ٓيحٍّ ٗوي٣ش ٓظؼيىس.. ًُي أ٢٘ٗ حػظوي رؤٗٚ ٖٓ ِٜٓلش حُوخٍة، ٝٛٞ 

ٓٔظِٜي حُ٘وي ح٧ٍٝ، إٔ ٣ظْ حُلَٜ حُ٘وي١ ٖٓ ه٬ٍ أىٝحص ٓوظِلش، ٫ٞٛٝ  ا٠ُ 

«حُلؼَ حُ٘وي١ حُظخّ
(996)

ك٢ ىٍحٓخطٚ ػ٠ِ ٓخ ٓٞف ، ٝحػظَف أ٠٣خ  أٗٚ حػظٔي 

٣ٌظ٘لٚ ر٘لٔٚ ك٢ ٟٞء ٓخ هَأٙ ٖٓ ؿٔخ٤ُخص حٌُٔخٕ ك٢ حَُٝح٣ش حُـَر٤ش
(992)

. 

٣وّٞ ٗوي حُ٘خر٢ِٔ ػ٠ِ هَحءس ًٝه٤ش حٗطزخػ٤ش َُِٝح٣ش ٓٞظلخ  رؼٞ طوخٗخص 

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ػ٠ِ ٗلٞ ٗي٣ي حُظز٢٤ٔ، ٓٔخ ٣ْ٘ ػٖ حٓظ٤ؼخد ٝحٟق ٤ُ٥خص 

ٓظـ٘زخ  ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ح٫ٍطٜخٕ ٌُٜٙ ح٤ُ٥خص، ٌُُٝي حُ٘وي حُـي٣ي ك٢ حُـَد، ٝ

طظٜخىٟ ك٢ ٗويٙ ٜٓطِلخص: ر٘خء حُ٘و٤ٜخص حُٔؼٔخ١ٍ، ٤ٔ٤ًخء حَُِٓ، رطُٞش 

ا٠ُ حٌُٔخٕ، ىٝح٢ُ حُِٖٓ، حُٜ٘يٓش حَُٝحث٤ش، حُظ٣ٌٖٞ حُِـ١ٞ، ٓؼٔخ٣ٍش 

حُ٘و٤ٜخص، ؿٔخ٤ُخص حٌُٔخٕ ٝط٬٤ٌ٘ص حُِٓخٕ، ٓؼٔخ٣ٍش حُو٣٬خ حُظؼز٣َ٤ش، 

٘خث٤ش حُِٔلٔش حَُٝحث٤ش، ى٫٫ص حٍُٜٞ حُل٤٘ش حُطز٤ؼ٤ش، ؿٔخ٤ُخص أٌٓ٘ش حُٔـٔؼخص ر

ح٤ٌُ٘ٔش، ؿٔخ٤ُخص أٌٓ٘ش حُٔٔخٍحص ٝحُٜٔزخص، ؿٔخ٤ُخص أٌٓ٘ش حٌُٖٔ حٌُزَٟ، 

ؿٔخ٤ُخص أٌٓ٘ش حٌُٖٔ حُٜـَٟ، ؿٔخ٤ُخص أٌٓ٘ش حُٔؤًَ ٝحَُٔ٘د، ؿٔخ٤ُخص 

خٍ، ؿٔخ٤ُخص ٓـٕٞ ح٩ٗٔخٕ ح٧ٌٓ٘ش حُطز٤ؼ٤ش، ؿٔخ٤ُخص أٌٓ٘ش ح٤َُِ ٝحُٜ٘

 ٝح٤ٗ٧خء، ؿٔخ٤ُخص حُلٍٜٞ ح٧ٍرؼش ًؤٌٓ٘ش.

ؿ٤َ إٔ ىٍحٓش ػ٢ِ ٗـ٤ذ ارَح٤ْٛ )٣ٍٞٓش( ُـٔخ٤ُخص حَُٝح٣ش أًؼَ ٜٓ٘ـ٤ش 

ؿٔخ٤ُخص حَُٝح٣ش: ىٍحٓش ك٢ حَُٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش ح٣ٍُٞٔش »ٝحطٔخهخ  ك٢ ًظخرٚ 

ٍ ٖٓ ػِْ حُـٔخٍ (، كٜٞ ٣ٜٔي ك٢ كِٜٚ ح٧ٍٝ ُلْٜ ح٫ٗظوخ6884« )حُٔؼخَٛس

حُؼخّ ا٠ُ ؿٔخ٤ُخص حَُٝح٣ش، ٗخٍكخ  ٜٓ٘ـٚ حُظطز٤و٢ ك٢ ٤ٍَٓٝطٚ حُـٔخ٤ُش ٝٝٓخثِٚ 

                                                                 
ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ « رحمف منيفمدار الصحراء ػ دراسة في أدب عبد ال». النابمسي، شاكر: 771

 .7ػ ص 1991بيروت 

مذىب لمسيف ومذىب لمحب ػ رؤية نقدية جديدة ألدب نجيب محفوظ مف خالؿ روايتو ». النابمسي، شاكر: 771
 .6ػ ص 1985ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « الشاممة ليالي ألف ليمة

ػ  1994ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « ليات المكاف في الرواية العربيةجما». النابمسي، شاكر: 772
 .22ص
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حُظو٤٘ش ٝٓؼِٚ حُـٔخ٤ُش، ٣ٝٔؼٖ حُ٘ظَ ك٢ حُزط٢ُٞ ٝحُٔخ٢ٓ ك٢ حَُٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش 

روخٛش، ٝك٢ « حَُ٘حع ٝحُؼخٛلش»ٝ« ح٤ُخ١َ»ح٣ٍُٞٔش رؼخٓش، ٝك٢ ٍٝح٣ظ٢ 

و٤ْ حُـٔخ٤ُش ك٢ حَُٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش ح٣ٍُٞٔش رؼخٓش، ٝك٢ حُظل٫ٞص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُ

روخٛش، ٝك٢ ٓو١ٞ حُٔؼَ ح٧ػ٠ِ ح٢٘١ُٞ رؼخٓش، ٝك٢ ٍٝح٣ش « حُو٤ٍٞ»ٍٝح٣ش 

روخٛش، ٝك٢ حُو٤ٔش حُـٔخ٤ُش ر٤ٖ ٛؼٞى حُزٍٞؿٞح٣ُش « هِٞد ػ٠ِ ح٬ٓ٧ى»

روخٛش، ٝك٢ حُؼٍٞس « ٣٘يحف حُطٞكخٕ»حُٜـ٤َس ٝٓو١ٜٞخ رؼخٓش، ٝك٢ ٍٝح٣ش 

، ٝك٢ حُٔٔخكش «أُق ٤ُِش ٤ُِٝظخٕ»ـٔخ٤ُش ٌَُِ٘ حَُٝحث٢ ٝحُؼٍٞس ح٫ؿظٔخػ٤ش ك٢ حُ

حُـٔخ٤ُش ر٤ٖ ػخُْ حَُٝح٣ش ٝػخُْ حُٞحهغ. ٝطلٜق حُوخطٔش ػٖ ك٬ف حُ٘خهي ك٢ ط٘خٍٝ 

حَُٝح٣ش ك٢ ٤ٓخهٜخ حُـٔخ٢ُ ٝحُظخ٣ٍو٢، ٓٔظؼ٤٘خ  رزؼٞ ٜٓ٘ـ٤ش حُز٣ٞ٤٘ش، ًٔخ ك٢ 

:ٚ  هُٞ

ٓغ َٟر٤ٖ ٖٓ حُٔو٫ٞص حُـٔخ٤ُش حُظخَٛس ك٢ ٌُ٘٘خ ٤ِٔٗ ك٢ ا١خٍ أٝ»

 حٌَُ٘ حَُٝحث٢ ُِٜ٘ٞٙ حُظ٢ كِِ٘خٛخ:

ػٖ ٣َ١ن « ح٤ُخ١َ»ٓو٫ٞص ر٣ٞ٤٘ش ا٣ـخر٤ش ًخُظ٘خٓذ حُٔلون ك٢ ٍٝح٣ش  -أ

حُظ٘خهٞ ر٤ٖ حُوٟٞ حُٔلُٞش ٝهٟٞ حُظٞحُٕ، ٝإ ًخٕ ٣ٌٖٔ ٛوِٚ أًؼَ ُٞ إٔ 

ِٔش ٝحكيس ٫ طو٤ْٔ ك٤ٜخ ٫ٝ حٌُخطذ ٗظْ ه٬٤ِ  أكٌخٍ حَُح١ٝ حُٜٔزٞرش ك٢ ؿ

 كٞحَٛ.

، «حٌُٔٗزٕٞ»ٓو٫ٞص ر٣ٞ٤٘ش ِٓز٤ش ًخُظلٌي ح١ٌُ ٣ؼظ١َ كٌخ٣ش ٍٝح٣ش  -د

حُ٘خطـش ػٖ طيه٬ص حٌُخطذ « ٣٘يحف حُطٞكخٕ»ٝحُوَِ حُيحه٢ِ ك٢ كزٌخص ٍٝح٣ش 

«حُٔٔظَٔس ك٢ ك٤خس ٗو٤ٜخطٚ، ٝك٢ ٓوخرت ٓ٘خػَْٛ ٝأكٌخٍْٛ
(999)

. 

ك٢٘ طو٢٘ ٣ٞحُٕ ر٤ٖ حُز٤٘ش ٝحُي٫ُش ا٠ُ كيٝى  ٗوي ػ٢ِ ٗـ٤ذ ارَح٤ْٛ ؿٔخ٢ُ

ٓوزُٞش، ٓٔخ أطخف ُِ٘خهي حٓظزٜخٍح  ى٤ُ٫خ  ٗخرؼخ  ٖٓ كْٜ حُز٤٘ش ك٢ ط٬ٌ٘طٜخ حُـٔخ٤ُش 

 ٝحُل٤٘ش، ٫ٝ طول٠ حٓظلخىس حُ٘خهي ٖٓ رؼٞ ٓؼط٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس.

حُلي٣ؼش  حَُٝح٣ش»ٝٗوغ ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛح حُ٘وي، ُيٟ دمحم ري١ٝ )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

َ: ىٍحٓش ك٢ حُظ٤ٌَ٘ ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ (، ك٢ طٜي٣ٚ ُيٍّ ػ٬هش 6889« )ك٢ ٜٓ

حٌَُ٘ حَُٝحث٢ رخُز٤٘ش ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٓظوٌس ٖٓ ح٩ٗظخؽ حَُٝحث٢ َُٝحث٢٤ حُٔظ٤٘٤خص 

٤ٓيحٕ ػَٔ ُٜخ. ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ح٧هٌ حُٜٔ٘ـ٢ ٝحُ٘ظ١َ ػٖ حُـَد، كبٕ حُ٘خهي 

 حُ٘وي٣ش: ٣٘وي أ٠٣خ  ح٣ًَُِٔش ح٧ٍٝٝر٤ش 

٣َٟٝ حُزخكغ إٔ ًؼ٣َ٤ٖ ٖٓٔ ٣ًِٕٞٞ ٌٛٙ حُٔوُٞش ؿ٤َ ؿخى٣ٖ ك٢ »

حٓظؼٔخُٜخ. ٓخ ىحّ ػِْٜٔ حُ٘وي١، ٣زيأ ٖٓ ٓو٫ٞص ؿخِٛس طؤَ حُ٘ٚ حُؼَر٢ ػ٠ِ 

                                                                 
ػ دار الينابيع ػ دمشق « جماليات الرواية ػ دراسة في الرواية الواقعية السورية المعاصرة». إبراىيـ، عمي نجيب: 773

 .246ػ ص 1994
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ح٤ٜٗ٫خع ُٜخ. اٗ٘خ ٗل٤خ ك٢ اٛخد ػوخكش كويص ػوِٜخ حُ٘وي١، ٢ٌُٝ ٗـخُٝ َٗى 

ُؼخُن رٌٜح حَُ٘ى. ٣َٗطش إٔ ٗؼ٢ حُظزؼ٤ش. ٣٘زـ٢ إٔ ٗؼخٗي ٫ٓظو٬ٙ ؿ٘خكٜخ ح

إٔ ؿ٘خك٘خ ػخُن كوخ  رٚ. ٝأٍٝ ١َٝٗ ٗـخف ٌٛٙ حُٔؼخٗيس ًخٖٓ ك٢ حُزيء 

 رخُٜ٘ٞٙ.

ُٔض أىػٞ ١زؼخ  ا٠ُ َٟد ٖٓ ح٫ٗطزخػ٤ش. ٢ٌُ٘ٝ أىػٞ ا٠ُ إٔ ٗؤهٌ 

«حُ٘ظ٣َخص حُـَر٤ش رٞػ٢ ٝكٌٍ
(994)

. 

طـخٛخص حُظلض ري١ٝ ا٠ُ ٓـخَٓس حٌَُ٘ حَُٝحث٢، ٖٓ ه٬ٍ رؼٞ آ٤ُخص ح٫

حُـي٣يس: ؿيٍ حُظخ٣ٍن حُٔؼ٤ٖ ٝحٌُحًَس حُظخ٣ٍو٤ش، حٓظَحط٤ـ٤ش حَُٔٔ ح٣َُل٢، 

ؿٔخ٤ُخص حُظ٤ٌَ٘ حُل١ٌٍُِٞٞ، ه٘خع حُظخ٣ٍن ٝحُٔؼخٍٟش ح٤ُٜ٘ش، حُ٘ٚ حُٔـخ٣َ، 

أٓطَس حٌُٔخٕ ٝحُ٘و٤ٜخص، حٓظَحط٤ـ٤خص طؼيى حُِـخص ٝحُٔ٘ظٍٞحص. ٝىٍّ، 

ٝح٫ؿظٔخػ٢. ُٝؼَ حٓظؼَحٝ ؿخٗزٖٔ  رخُظل٤َٜ، حُـٔخ٢ُ ك٢ ح٤ُٔخم حُظخ٣ٍو٢

طل٬٤ِطٚ ٝحٓظزٜخٍحطٚ حُ٘وي٣ش، ٣ٟٞق حٓظويحّ ري١ٝ ح٤ُوع ُؼي٣ي ٖٓ آ٤ُخص 

 ح٫طـخٛخص حُـي٣يس:

، «حُظـ٤ِخص»ٝطظلخػَ ك٢ « ح٢٘٣ُِ رًَخص»كخُز٤ُٞل٤ٗٞش طظـ٠ِ ك٢ »

ٍٝٝح٣ش «. حُِـ٘ش»، ٣ٌٝخى ٣٘ؼيّ ك٢ «ٗـٔش أؿٔطْ»ٝطٌَٔ ح٧ُٓ٘ش ؿ٢ِ ك٢ 

«. حُِٖٓ ح٥هَ»، ٗخكزش ك٢ «ٍحٓش ٝحُظ٤ٖ٘»ُٞحكي ٓٞؿٞىس ك٢ حُٜٞص ح

رخُـش حُ٘لٞد « أ٣خّ ح٩ٗٔخٕ حُٔزؼش»ٝؿٔخ٤ُخص حُظ٤ٌَ٘ حُل١ٌٍُِٞٞ ٝحٟلش ك٢ 

ٝػ٠ِ ٓٔظٟٞ آهَ، ٗـي حُظ٤َِٓ ٝحُِـٞء ا٠ُ حُو٘خع «. ٓلخُٝش ُِوَٝؽ»ك٢ 

ٝط٠وْ ٓظـخٝرخ  ٓغ ٤ٓخىس حُوَٜ « ح٢٘٣ُِ رًَخص»حُظخ٣ٍو٢ ٝحُٔؼخٍٟش ك٢ 

أؿِٜس أٖٓ حُيُٝش. ٌُ٘٘خ ٗـي ك٢ حُلظَس ٗلٜٔخ ٬ٌٗ  ٓـخ٣َح  ٓلطٔخ  ُِٔٞحٟؼخص 

«طِي حَُحثلش»ٝحُِـش حُٔظؼخ٤ُش ؿ٤َ حُظخ٣ٍو٤ش ك٢ 
(991)

. 

ػٔي ػيى ؿ٤َ ه٤َِ ٖٓ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ا٠ُ حٓظؼٔخٍ رؼٞ  السردية: -3-2

ر٘خء »ظخرٚ آ٤ُخص ػَٔ حَُٔى، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ري١ٍ ػؼٔخٕ )ُز٘خٕ( ك٢ ً

(، كوي حهظخٍ ٌٛح حُ٘خهي 6891« )حُ٘و٤ٜش حَُث٤ٔ٤ش ك٢ ٍٝح٣خص ٗـ٤ذ ٓللٞظ

٤ٗجخ  ٖٓ هٜخثٚ حُز٘خث٤ش
(991)

ٝحَُٔى٣ش، حػظٔخىح  ػ٠ِ حٍُٔٞٝع حُزَٝر١ٞ  

ٝحُزخٍط٢ )ٗٔزش ا٠ُ رَٝد ٝرخٍص(. كوي أٍٝى ػؼٔخٕ ك٢ ٓويٓظٚ آٍحء ػـ٤زش، ًؤٕ 

                                                                 
 .11ػ ص 1993لمصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة ػ الييئة ا« الرواية الحديثة في مصر». بدوؼ، دمحم: 774
ػ المؤسسة الجامعية لمدراسة والنشر والتوزيع ػ « الرواية الجديدة في مصر»وثمة طبعة أخرػ لمكتاب بعنواف  

 ػ وال إشارة أنيا طبعة ثانية. 1993بيروت 
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زَ ٍٝح٣خص ٗـ٤ذ ٓللٞظ، أٝ ٓؼٜخ، ٫ إٔ ح٧ٌٗخٍ حَُٝحث٤ش حُظ٢ ظَٜص ه»٣ـِّ 

«طظـخُٝ ٗطخم ح٩ٍٛخٛخص ح٠ُٝ٧
(999)

ارَح٤ْٛ »، أٝ إٔ ٣٘ٔذ ًظخرخ  حٓٔٚ 

ُٜٔطل٠ ٗخٛق، ٝٛٞ ٍٝح٣ش ٩رَح٤ْٛ ػزي حُوخىٍ حُٔخ٢ُٗ ك٢ حُٜللش « حٌُخطذ

ٗلٜٔخ، أٝ إٔ ٣ٔظٌَ٘ ك٢ حُٜللش حُظخ٤ُش ا٬١م ًِٔش ٍٝح٣ش ػ٠ِ ٍٝح٣خص ٗـ٤ذ 

ٝرؼٞ حَُٝح٣خص ح٠ُٝ٧ ُظٞك٤ن حُل٤ٌْ ٝدمحم ك٤ٖٔ ٤ٌَٛ، أٝ  ٓللٞظ حُظخ٣ٍو٤ش،

إٔ ٣ـلَ ػٖ حُظَحع حُو٢ٜٜ حُؼَر٢، أٝ إٔ ٣ـَم ك٢ ح٬ٌُّ ح٩ٗ٘خث٢ ح١ٌُ ٫ 

١خثَ ٍٝحءٙ
(999)

، أٝ إٔ طؤهٌٙ حٌُٔحؿش ٝحُظز٢٤ٔ حُٔوَ، ك٤ٖ ٣٘زٚ ٬ًٓخ  ُٔلٔٞى 

أ٤ٖٓ حُؼخُْ رٔلّٜٞ حُـخكع ٨ُىد
(998)

غ إٔ ٣ٔظؼ٤ٖ . ؿ٤َ إٔ ػؼٔخٕ ٓخ ٣ِز

رٔؼط٤خص ر٣ٞ٤٘ش َٓى٣ش، ٓؼَ أٗٔخ١ ر٘خء حُ٘و٤ٜش: حُٞحهؼ٢ حُظ١َ٣ٜٞ حُظ٤ًَز٢ 

ُِ٘و٤ٜش حَُث٤ٔ٤ش، ٝإٔ ٣ٔٞؽ ٜٓ٘ـٚ حُز١ٞ٤٘ ؿِث٤خ ، ٝإٔ ٣لَٜٙ رزؼٞ 

ٝهي حٓظؼخٕ حُيحٍّ رزؼٞ حُٜٔطِلخص حُلي٣ؼش حُٔٔظويٓش ك٢ »حُٜٔطِلخص: 

 ي ٧ٕ ٌٛٙ حُٜٔطِلخص، طؼزَ ػٖحُٜٔ٘ؾ حُز٘خث٢، ٌُٖٝ ك٢ كيٝى ٤ٟوش ؿيح  ًُٝ

هخّٓٞ ٗوي١ ؿي٣ي ُْ ٣ٔظوَ رؼي، ًٔخ إٔ ح٣٩ـخٍ ك٢ حٓظويحٜٓخ، هي ٣وَؽ حُؼَٔ 

«حُل٢٘ ػٖ ١خرؼٚ ح٩ريحػ٢ ح١ٌُ ٫ ٣ٔخ١ٝ ك٤ٚ ا٫ ٗلٔٚ
(991)

. 

اٜٗخ آٍحء ؿ٣َزش ٫ ط٘ظظْ ك٢ ٜٓ٘ـ٤ش ٓليىس أٝ ٓظآُلش، كـِزض ػ٠ِ حُيٍحٓش 

ٔخ ٣٘يٍؽ ك٢ حُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ٓ٬، ٝػٔش حٓظويحّ ٝحٓغ ُٞظ٤لش ٤ٌِٗش ٝر٣ٞ٤٘ش ٝى٤ُ٫ش ٓ

حُظ٣َٜٞ حُِـ١ٞ، ُِٝٞكيحص حُِـ٣ٞش ٝحُٞظخثق، ُِٝظ٣َٜٞ ٝحُٞٛق ك٢ طل٤َِ 

 ر٘خء حُ٘و٤ٜش حَُث٤ٔ٤ش.

ٝهظْ ػؼٔخٕ ًظخرٚ رخُيػٞس ا٠ُ ٗوي ٢ٜٗ، حَُٝح٣ش رٔخ ٢ٛ ُـش، ٝحٓظ٘ظؾ ٓخ 

:٢ِ٣ 

 ٓخ٤ٓخ  ك٢ ر٘خء ٗـ٤ذ ٓللٞظ حطوخً حٌَُ٘ أٝ حُوخُذ حُِـ١ٞ ٓو٤خٓخ  أ

 ُِ٘و٤ٜخص حَُث٤ٔ٤ش.

  ؿخءص حُٔلخ٫ٝص حُظل٤ِ٤ِش َٓس، ٝحُٟٞؼ٤ش ح٫ٓظ٘ظخؿ٤ش َٓس ػخ٤ٗش، ُز٤٘ش

 حُ٘و٤ٜخص حَُث٤ٔ٤ش، هخثٔش ػ٠ِ ٓخ ُِـش ٖٓ ٗ٘خ١ ى٢ُ٫ كؼخٍ.

  ً٘لض حُيٍحٓش حُظل٤ِ٤ِش ُِٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش، ػ٠ِ ٢ٗء ْٜٓ ك٢ ػخُْ ٌٛح

ٍحء ٓوظِق ح٧رؼخى حُٔلٔٞٓش ٝحَُٔث٤ش ُِ٘و٤ٜخص حُل٘خٕ، ٝٛٞ أٗٚ ٣ٞؿي ٝ

حَُث٤ٔ٤ش، ٍإ٣ش ك٤٘ش ٝك٣ٌَش ٗخِٓش طزيٝ رٔؼخرش ح٤ُ٘زٞع ح١ٌُ رظٞهلٚ، طلظوي 

حُل٤خس طٞحُٜٗخ ٝػطخءٛخ، ٝٛٞ ٣ظٔؼَ ك٢ طٞهق ٓؼ٠٘ حُؼيٍ ح٩ٗٔخ٢ٗ ػٖ 
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 حُظلون ك٢ حُل٤خس.

 ُٞ ٍٞٛ ؿٞى ر٤٘ض ٗو٤ٜخص ٗـ٤ذ ٓللٞظ حَُث٤ٔ٤ش، رخػظزخٍٛخ ٓـٔٞػش

 ط٘خهٞ ٛخٍم ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ًخثٖ كؼ٬  ك٢ حُل٤خس، ٝر٤ٖ ٓخ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ػ٤ِٚ.

 .ٓلخُٝش طوي٣ْ ٣َ١وش هخٛش ك٢ حُظل٤َِ حُِـ١ٞ ُِٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش 

  ٣َٟ حُيحٍّ إٔ ٗـ٤ذ ٓللٞظ، ًظخَٛس ُـ٣ٞش ك٤٘ش، ٫ طِحٍ رلخؿش ا٠ُ

٣ِٓي ٖٓ حُيٍحٓخص حُز٘خءس حُوخثٔش ػ٠ِ كلٚ حُِـش ٝطل٤ِِٜخ
(996)

. 

ٔش طيحهَ ك٢ ٓؼخُـش ػؼٔخٕ َُِٔى، ؿؼِٚ ٣ِٔؽ ر٤ٖ ػيس ٓ٘خٛؾ ٝٛل٤ش ػ

ٝر٣ٞ٤٘ش َٝٓى٣ش. ٝهي حهظخٍ ٓيكض حُـ٤خٍ )َٜٓ( رؼٞ ٓؼط٤خص حَُٔى ك٢ 

ٓـَٔ حُٜ٘ٞٙ حُ٘ٞر٤ش »(، كيٍّ 6884« )حَُٔى حُ٘ٞر٢ حُٔؼخَٛ»ًظخرٚ 

٢ُ حُٔؼخَٛس، ًظخَٛس ٝحكيس، ًحص طـ٤ِخص ٓوظِلش، طلظخؽ ا٠ُ طؤَٓ ٗوي١ ٝؿٔخ

٢ٗٞٔ٠ٓٝ»
(992)

، ٌٌٝٛح، ػ٢٘ حُـ٤خٍ رخَُٔى ح٧ىر٢ ٖٓ ه٬ٍ ٍٝح٣خص ٗٞر٤ش 

ٓؼ٤٘ش، رخكؼخ  ػٖ ٤ٓخم حَُٔى حُ٘ٞر٢، ٝهٜخثٜٚ ر٤ٖ حُظ٘خٙ ٝحُظؼخُن ح٢ُٜ٘. 

 ٝطللَ ٛللخص ًظخرٚ رظل٬٤ِص ٤ًًش َُِٔى، ُٝٞ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٩ؿٔخٍ ٝحَُ٘ف:

٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٖٓ ًٔخ طِىكْ حَُٝح٣ش ر٤ٜـش حُٔئحٍ، ك٬ طوِٞ ٛللش ك»

ػ٬هش حٓظلٜخّ أٝ طؼـذ، ٌٝٛٙ حُظو٤٘خص حُِـ٣ٞش ح٧ِٓٞر٤ش، طٞحءٓض ٓغ ٟٓٞٞع 

ٌٛٙ حَُٝح٣ش ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ؿِذ ػ٤ِٜخ كْ حُٔلون، ٝحُٔخثَ ٝحُٔٔئٍٝ، ٝحٗظظخٍ 

«ح٩ؿخرش
(999)

. 

٣ٞحءّ رؼٞ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد ر٤ٖ حُظخ٣ٍن  التاريخ والفف: -2-4

ظْٜ حُ٘وي٣ش، ك٤٘ـِٕٝ ٗويح  طو٤ِي٣خ  ٓطؼٔخ  رٔؼط٤خص ٖٓ ٝحُؼَٜ٘ ك٢ ٓٔخٍٓ

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ػ٘ي دمحم ٍؿذ حُزخٍى١ )طْٞٗ( ك٢ ًظزٚ 

حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش »(، 6889ٝ« )ٗوٚ حُٔؼوق ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس»

 (.6889« )ك٘خ ٤ٓ٘ٚ ٍٝحث٢ حٌُلخف ٝحُلَف»(، 6889ٝ« )6ٝحُليحػش ؿـ

حُزخٍى١ ا٠ُ كي ًز٤َ، رٜ٘خؿ٤ش حُ٘وي حُظو٤ِي١ حُ٘خٍف حُٞحٛق، ٝطٌخى  ٣ِظِّ

ط٘يٍؽ ىٍحٓظٚ ػٖ ٗوٚ حُٔؼوق ك٢ ىٍحٓخص حُٟٔٞٞع، ًؤٕ ٣َٜ٘ف ا٠ُ 

ط٤ٜ٘ق ر٤جش حُٔؼوق أٝ ط٣َِ٘ حٍُٜٞس ك٢ حٌُٔخٕ، ٝػَٔ حُٔؼوق أٝ ط٣َِ٘ 

ز٤جش حٍُٜٞس ك٢ حُِٓخٕ، ٟٝٝؼ٤ش حُٔؼوق ح٫ؿظٔخػ٤ش أٝ ط٣َِ٘ حٍُٜٞس ك٢ حُ

ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٟٝٝؼ٤ش حُٔؼوق ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُي٤٘٣ش أٝ ط٣َِ٘ حٍُٜٞس ك٢ حُز٤٘ش 

حُلٞه٤ش. ٝػٔش ٓؼخُـش ُِٔٞى حُٔؼوق طـخٙ ه٤٠ظٚ، ٝحُٔؼوق ٝٓٞحهلٚ ٖٓ حُٔؼوق 
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ٝحَُٔأس ٝحُـْ٘ ٝحُؼٍٞس ٝحُـَرش، ر٤ي إٔ حُزخٍى١ ٫ ٣ز٤ٖ ًُي ٖٓ ه٬ٍ ىٍحٓش 

رش ػٖ أٓجِش أهَٟ، كٔخًح ػٖ حُٔؼوق حُ٘ٚ أٝ حَُٔى، ٗخ٤ٛي ػٖ اؿلخُٚ ح٩ؿخ

حُٔ٘ل٢ اُحء ٜٓخؿَٙ ٝحٗظٔخثٚ؟ ٝٓخًح ػٖ حُٔؼوق ٝحُِٔطش؟ ٝٓخًح ػٖ أٌٗخٍ 

حُٔؼوق حُٔ٘خَٟ ٝحُؼ١ٞ٠؟.
(994)

 

٣ٝظ٘خٍٝ حُزخٍى١ ك٢ ًظخرٚ ػٖ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٝحُليحػش ػ٬هخص حُظؤػ٤َ 

َٜٓ ٖٓ ه٬ٍ  ٝحُظزخىٍ ر٤ٖ حَُٝح٣ش حُـي٣يس ك٢ كَٗٔخ ٝحَُٝح٣ش حُلي٣ؼش ك٢

أػٔخٍ ٛ٘غ هللا ارَح٤ْٛ ٝؿٔخٍ حُـ٤طخ٢ٗ ٣ٝٞٓق حُوؼ٤ي، كظَى رؼٞ ١َحثن 

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٜٝٓطِلخطٜخ ك٢ ٗويٙ، ٬٣ٝكع ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حٌَُ٘ حُظ٘خٙ 

ك٢ حَُٝح٣ش ح٣َُٜٔش ٝؿ٤خرٚ ك٢ حَُٝح٣ش حُل٤َٔٗش، ٝػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٠ُٕٔٔٞ رَُٝ 

٣ش ح٣َُٜٔش ر٤٘ٔخ طٌخى طـ٤ذ ك٢ ٓؼخ٢ٗ حُٔو٣َش ٝحُـْ٘ ٝحُِٔطش ك٢ حَُٝح

حَُٝح٣ش حُل٤َٔٗش. اٗٚ ٜٓ٘ؾ طو٤ِي١ ًٝ ط٣ِٞ٘خص ر٣ٞ٤٘ش ٤ٌِٗٝش ك٢ طظزغ طلخ٤َٛ 

حُلٌخ٣ش أٝ حُلزٌش أٝ ١ز٤ؼش حُ٘وٞٙ
(991)

. 

ٝطٌؼَ ك٢ ح٤ُٔخم حُظزخٓخص حُٔؼِٞٓخص ٟٝؼق حُظيه٤ن ك٢ حُٜٔخىٍ 

:َ  ٝحَُٔحؿغ ٓؼ

   26، ٤ُْٝ كخ١َ٤ُ ٙ«ؿخ١َ٤ُ»ٓـِش. 

   ٕك٢ « حُل٤طخٕ ح٧ٍرؼش»أىٝحٍ حُوَح١ َٗع ك٢ ًظخرش ٍٝح٣ظٚ ًًَ أ

. ٝحُٜل٤ق إٔ حُؼ٘ٞحٕ ٛٞ 6819ح٧ٍرؼ٤٘٤خص، ٌُٝ٘ٚ َٗ٘ٛخ ٧ٍٝ َٓس ٓ٘ش 

 .22، ٝأٜٗخ هٜٚ، ٤ُٝٔض ٍٝح٣ش. ٙ«ك٤طخٕ ػخ٤ُش»

   14ىٕٝ طلي٣ي ٙ« ٓخ رؼي حُليحػش»حٓظويحّ ٜٓطِق. 

  ُـي٣يس حُل٤َٔٗش.٫ ٣ِظِّ حُٔؤػٍٞ ُيٟ ٓظَؿ٢ٔ أػٔخٍ حَُٝح٣ش ح 

   14ٙ« ح٣َُِٝ»، ٤ُْٝ «ح٢٘٣ُِ رًَخص»ٍٝح٣ش حُـ٤طخ٢ٗ ح٠ُٝ٧ ٢ٛ 

 (.624)هخٍٕ ٓغ ٙ

   ٤ُْٝ ًٔخ ًًَ 19)حُوخَٛس( ٙ« حُوٜش»ريأ حُـ٤طخ٢ٗ حَُ٘٘ ك٢ ٓـِش ،

 حُ٘خهي.

  ٙ  9أُٝـخ رخٍٗخٍ أٗؼ٠، ٤ُٝٔض ًًَح. 
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   ٖٓ َر٢، ، ر٤٘ٔخ َٗ٘ص، ػ٠ِ ٗطخم ػ«طِي حَُحثلش»ػٔش ١زؼش ٛٞىٍص

 .99حُز٤َٝط٤ش حَُٝح٣ش ك٢ أكي أػيحىٛخ ٙ« ٗؼَ»ٓـِش 

   619ٙ« ٍٓخُش»أٝ « ًظخد»٫ ٣ٟٞق ٜٓطِق. 

   ٖٓ ٢ٛ ١زؼش ىحٍ ح٬ٍُٜ، « ٍٓخُش ك٢ حُٜزخرش ٝحُٞؿي»حُطزؼش ح٠ُٝ٧

 .٤ُٝ621ٔض ١زؼش ىحٍ حَُ٘ٝم ٙ

ٝأ٤َٗ ا٠ُ رؼٞ ٓظخَٛ حُ٘وي حُظو٤ِي١ ٝططؼ٤ٔٚ رزؼٞ ٓؼط٤خص  

 يس:ح٫طـخٛخص حُـي٣

   حٛط٘خع أٝؿٚ ط٘خرٚ ر٤ٖ حَُٝح٣ش حُـي٣يس حُل٤َٔٗش ٝحَُٝح٣ش حُلي٣ؼش ك٢

 (.911)هخٍٕ ٙ 16َٜٓ ٙ

  ٙ 81طؼ٣َق ٓلّٜٞ حَُٔى حُظو٤ِي١ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ حُ٘وي ح٧ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ. 

   َُّٝ218طٞٓخٗل٢ٌٔ ٙ -ح٫ٓظٜ٘خى، ػ٠ِ ٗيٍس، رخ٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ ح ،

، ٝحٓظويحّ ٬ُ292ُظِحّ ، ٝح٤ُٔؼخم حَُٔى١ 261طٞىٍٝف ٙ -ٝحُز٤٣ٞ٤ٖ٘ 

ُِلخكِ، ٗؤٕ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخى ك٢ حُٔـَد حُؼَر٢،  evitoMٜٓطِق حُٞظ٤لش 

ٙ249. 

  ٙ !912حُظؼ٣َٞ حُٔزخُؾ ك٤ٚ ػ٠ِ ط٣َٜلخص حُٔئُق اُحء ٓئُلخطٚ؟. 

ًٝخٕ حُزخٍى١ ٝحٟلخ  ك٢ ٜٓ٘ـ٤ظٚ حُظو٤ِي٣ش ك٢ ًظخرٚ ػٖ ك٘خ ٤ٓ٘ش، كظ٘خٍٝ 

ٓطخروخ  ر٤ٖ ح٤َُٔس حُ٘و٤ٜش ٝحٌُظخرش حَُٝحث٤ش،  ٤َٓس ك٘خ ٤٘ٓٚ اٗٔخٗخ  ًٝخطزخ ،

٤ٔٔٓٝخ  رؼٞ ٍٝح٣خطٚ رخَُٝح٣خص ح٧ٝطٞ ر٤ٞؿَحك٤ش )ح٣َ٤ُٔش( ٓؼظٔيح  ػ٠ِ 

ُٞؿٕٞ
(991)

روخ٣خ »ؿِءح  ػخُؼخ  ٖٓ ػ٬ػ٤ظٚ ح٣َ٤ُٔش « حَُر٤غ ٝحُو٣َق»، ٝػي 

 «.حُوطخف»، ر٤٘ٔخ حُـِء حُؼخُغ ٛٞ «حُٔٔظ٘وغ»ٝ« ٍٛٞ

ٌٛح حُ٘وي حُُٔٞغ رؤكٌخّ حُو٤ٔش ٝحُظل٤٠َ، كوي  ٝػٔش ٬ٓكظش ط٤ٜذ ٓؼَ

ٍؿق إٔ أْٛ ٓخ هَأٗخٙ ػٖ ك٘خ ٤ٓ٘ٚ ٛٞ ًظخد دمحم ًخَٓ حُوط٤ذ ٝػزي حَُُحم 

(6891« )ػخُْ ك٘خ ٤ٓ٘ٚ حَُٝحث٢»ػ٤ي 
(999)

، ٝٛ٘خى ًظذ ٝأرلخع ًؼ٤َس ػٖ ك٘خ 

 ٤ٓ٘ٚ طظْٔ رٜٔ٘ـ٤ش ٝىهش ػ٤ِٔش ٟٝٓٞٞػ٤ش ٫ ٓـخٍ ُظؼيحىٛخ.

ُ٘وي حُظو٤ِي١ ك٢ حُظؼ٣َق، كؼيّ رؼٞ ٍٝح٣خص ٤ٓ٘ش ٝحٓظويّ ١َحثن ح

طٔـ٤ِ٤ش، ػ٠ِ إٔ حُظٔـ٤ِ٤ش ٢ٛ ح٧ِٓٞد حُٜلل٢ ك٢ ًظخرش حَُٔى
(999)

، ٤ُٝٔض 

حُظٔـ٤ِ٤ش ًٌُي، ٤ُْٝ ػٔش ٍٝح٣خص طٔـ٤ِ٤ش ػ٘ي ٤ٓ٘ش. ػْ حٓظلخى ٖٓ رؼٞ 

ٓؼط٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ىٍحٓظٚ ُِوٜخثٚ حُل٤٘ش ك٢ ٍٝح٣خص ك٘خ ٤ٓ٘ش، 
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ٓز٤َ حُظل٤َِ حَُٔى١ حُٔز٢ٔ، ٓؼَ حُلزٌش، ١ٝز٤ؼش ح٧كؼخٍ، ٝحُزطَ  ػ٠ِ

حَُٝحث٢ أٝ ح٣٩ـخر٢ أٝ ح٩ٌٗخ٢ُ، ٝحٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ، ٝحَُٔى ٝحُٔخٍى، ُٝؼزش 

ح٠ُٔخثَ، ٝحَُإٟ، ٝط٤ْٜ٘ حَُٔى ٝحُظؼخَٓ ٓغ حُِٖٓ، ٣ٝؼِٖ أٗٚ طٞه٠ ٜٓ٘ؾ 

 ٝٛق ح٤ٗ٧خء.ؿ٤٘٤ض رخُ٘ٔزش ُظَحًْ حُلٌخ٣خص ٝحَُُٓٞ ٝٗظخّ حُِٖٓ ٝ

ػٍٞ حُزخٍى١ ًؼ٤َح  ػ٠ِ حُٔٔخػيحص حُوخٍؿ٤ش ك٢ ىٍحٓش أىد ك٘خ ٤ٓ٘ٚ 

ًخُ٘وي حٌُٔظٞد ػ٘ٚ، ٝٓٞحهق حُوَحء ٖٓ أىرٚ، ٝحػظَحكخطٚ ًٝظخرخطٚ ٝأكٌخٍٙ 

ح٤ُٔخ٤ٓش ٝآٍحثٚ حُلِٔل٤ش، ٝحُؼٞحَٓ حُوخٍؿ٤ش حُٔئػَس، حُ٘ل٤ٔش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش 

ك٘خ »ك٢ حُظؼَف ا٠ُ ١ز٤ؼش ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش  ٝحُؼوخك٤ش. َُٝرٔخ ٣ل٤ي ػ٘ٞحٕ حٌُظخد

، كٔٔخ ٫ ٗي ك٤ٚ إٔ ًِٔظ٢ حٌُلخف ٝحُلَف، ٫ ط٤َ٘حٕ «٤ٓ٘ٚ ٍٝحث٢ حٌُلخف ٝحُلَف

 ا٠ُ ٜٓطِق ٗوي١، أٝ ى٫ُش ٓليىس.

ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ، ِْٗٔ حٗظوخث٤ش ُزؼٞ ٓؼط٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٝآ٤ُخطٜخ 

كٍٜٞ »ذ أهَٟ ًؼ٤َس ًٌَٗ ٜٓ٘خ ٜٝٓطِلخطٜخ ك٢ ٌٛٙ حٌُظذ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًظ

« ىٍحٓخص ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»( ُـخُذ ِٛٔخ )ح٧ٍىٕ(، 6894ٝ« )ك٢ حُ٘وي

َ: اٌٗخ٤ُخص »( ٩ٗـ٤َ رطَّ ٓٔؼخٕ )َٜٓ(، 6899ٝ) ح٧ىد حُلي٣غ ٝحُٔؼخٛ

ط٤خٍ حُِٖٓ ك٢ حَُٝح٣ش »( ُٜٔطل٠ ح٢ٗ٬٤ٌُ )طْٞٗ(، 6881ٝ« )6حَُٝح٣ش 

ْٝٛ حُزيح٣خص: »ٔٞى دمحم ػ٠ٔ٤ )َٜٓ(، ٝ( ُٔل6886« )حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس

حُِٓخٕ، »( ُلو١َ ٛخُق )كِٔط٤ٖ(، 6889ٝ« )حُوطخد حَُٝحث٢ ك٢ ح٧ٍىٕ

( ُـٔخٕ ػزي حُوخُن )ح٧ٍىٕ(، 6889« )حٌُٔخٕ، حُ٘ٚ ك٢ حَُٝح٣ش ح٧ٍى٤ٗش

( ُٜيٝم ٍٗٞ حُي٣ٖ )حُٔـَد(، 6884« )ػزي هللا حُؼ١َٝ ٝكيحػش حَُٝح٣ش»ٝ

( ُٜزل٢ حُطؼخٕ 6881« )٤ق حَُٝحث٢ ـ ط٘ظ٤َٝاٗـخُػخُْ ػزي حَُكٖٔ ٓ٘»ٝ

« أكن حُ٘ٚ حَُٝحث٢: ىٍحٓخص ططز٤و٤ش ك٢ حَُٝح٣ش ٝحُوٜش حُو٤َٜس»)٣ٍٞٓش(، ٝ

« طؤ٬ٓص ك٢ اريحع حٌُخطزش حُؼَر٤ش»( ُؼزي حُؼ٣ِِ ٓٞحك٢ )َٜٓ(، 6881ٝ)

ٟ: ىٍحٓش ٗوي٣ش َُٝح٣ش »( ُْ٘ٔ حُي٣ٖ ٠ٓٞٓ )َٜٓ(، 6889ٝ) ح٧ٍٝ ٝحُٜي

 ( ُٔلٔي حُزي١ٝ )طْٞٗ(.6889« )ؼزي حَُكٖٔ حَُ٘هخ١ٝح٧ٍٝ ُ

-6889ٝطظَٜ حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع حُٜخىٍس ه٬ٍ ح٧ػٞحّ ح٧ه٤َس )

( ؿِزش حُظٞك٤و٤ش ٝح٫ٗظوخث٤ش ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ًٝؤٕ كخٍ 6888

ٍٞ حُ٘خهي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ٛٞ ٓـخٍحس حُـي٣ي ىحهَ ر٠٘ حُ٘وي حُظو٤ِي١ حُٔؤػ

ػٖ حُـَد أ٠٣خ ، ُٝؼِ٘خ ٍٗٞى ا٠٣خكخص أهَٟ ُٔؼَ ٌٛح حُ٘وي حُظطز٤و٢ ح٫ٗظوخث٢ 

 ٝحُظٞك٤و٢:

 االلتزاـ المنهجي: -2-4

٫ ٣ول٢ ٓٔخٍٓٞ ٌٛح حُ٘وي حُظِحْٜٓ حُٜٔ٘ـ٢ رٜٔ٘ؾ طخ٣ٍو٢ أٝ ٝٛل٢، أٝ 

ٓخ ٣لظ٠ رظ٤ٔٔش هخٛش ٖٓ ٌٛح حُ٘خهي أٝ ًحى، كوي أػِ٘ض رؼ٤٘ش ٗؼزخٕ )٣ٍٞٓش( 
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 ( إٔ ٜٓ٘ـٜخ حٓظوَحث6888٢« )ػخّ ٖٓ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُؼَر٤ش611»خرٜخ ك٢ ًظ

ك٢ ٓؼخُـظٜخ حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُل٤٘ش ُٟٔٞٞػخص حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُؼَر٤ش ه٬ٍ حُوَٕ 

حُؼ٣َٖ٘، ٝٛٞ ػَٔ ٌٛٙ حَُٝح٣ش، حُظ٢ طَحٛخ ك٢ ٓٞهغ ح٣َُخىس ٖٓ حٌُظخرش حَُٝحث٤ش 

ُٔلٔي ك٤ٖٔ ٤ٌَٛ أٝ ٓٞحٙ، « ٣ُ٘ذ» حُؼَر٤ش، ٫ ًٔخ ط٘ٔذ َُِؿَ ٓؼَ ٍٝح٣ش

ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼوخك٤ش حُظ٢  –كَ ه١ٞ٤ حُؼ٘خَٛ ح٫ؿظٔخػ٤ش »ٌٌٝٛح ًخٕ ٗخؿِٜخ 

«أٗظـض حُؼَٔ، ٝح٧ٛيحف ح٧ىر٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ٓؼ٠ حُؼَٔ ُظلو٤وٜخ
(998)

. 

ر٤٘ٔخ أػِٖ ٗوخى آهَٕٝ حُظِحْٜٓ رٜٔ٘ؾ طل٢ِ٤ِ ٓوخٍٕ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ 

( ُٔٔيٝف أرٞ ح١ُٞ 6888« )ٓظ٤ل٢ٌٔ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢طُٞٔظ١ٞ ٝىٝ»ًظخد 

)٣ٍٞٓش(، ٣ٝٔظطِغ ٓئُلٚ ك٤ٚ ٓيٟ حٗظ٘خٍ ٣ٌٖٛ حٌُخطز٤ٖ حُؼظ٤ٔ٤ٖ ك٢ ح٧ىد 

حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٤ٓ٫ٝٔخ طؤػ٤َٛٔخ ػ٠ِ رؼٞ ًزخٍ حُوٜخ٤ٖٛ حَُٝحث٤٤ٖ ٖٓ 

كَف أٗطٕٞ ا٠ُ أ٤ٖٓ ح٣َُلخ١ٝ ٤ٓٝوخث٤َ ٗؼ٤ٔش ٝؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ ٝٗـ٤ذ 

 ظ ٝٓٞحْٛ، أٓخ٤ُذ ٝطو٤٘خص ٝٓؼخُـش ٟٓٞٞػخص.ٓللٞ

 المزج األسموبي: -2-5

ؿخُزخ  ٓخ ٣ؼِٖ ٓٔخٍٓٞ ٌٛح حُ٘وي أْٜٗ ٣ِٔؿٕٞ ك٢ أٓخ٤ُزْٜ ر٤ٖ اؿَحءحص 

حُ٘وي حُظو٤ِي١ ٝرؼٞ ٜٓطِلخص أٝ طوخٗخص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٝأًًَ ٓؼخ٫  ٌُُي 

« ٢ ًظخرخص ٣ٞٔٗشػخ١لش ح٫هظ٬ف: هَحءس ك»ًظخد ٣َٖٗ أرٞ حُ٘ـخ )َٜٓ( 

(، ح١ٌُ ٣ًَِ ػ٠ِ ح٤ُ٥خص ح٤ُٜ٘ش ٖٓ ه٬ٍ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُز٘خء ٝحُٔظٖ 6889)

Praxis اً طٔظويّ ٓئُلظٚ حُؼٞحَٓ حُٔٔخػيس ٓؼَ حُظؼَف ا٠ُ طـَرش حٌُخطزش ،

ٝآٍحثٜخ ُظلي٣ي ٓيٟ حُظيحهَ ٝحُظ٘خري ٓخ ر٤ٖ حُظـَرش حٌُحط٤ش ٝحُؼَٔ ح٧ىر٢، أٝ 

ٜٓطِلخص حُوطخد حَُٔى١ ٝحُوطخد حُٜخٖٓ إٔ طظٌٍَ ػ٠ِ حٓظل٤خء 

ٝحُوطخد ح٤ُٜٖٔٔ، ٝح٩ٗخٍحص ح٬ُٜٗخث٤ش ٝحُظ٘خٙ
(981)

. 

(، 6888« )ٍٝح٣ش حُوخ١ٍء»ًٝخٕ َٛف ٣ٌَٗ ؿؼلَ )٣ٍٞٓش( ك٢ ًظخرٚ 

أٗٚ ٓؼ٠ ك٢ ٗويٙ حُظطز٤و٢ ا٠ُ حُظلٍَ، هيٍ ح٩ٌٓخٕ، ٖٓ ٓطٞس حُ٘ٚ ٝٓطٞس 

يح  ٖٓ ػِْ حُ٘ٚ ٝػِْ حَُٔى، ك٢ حُٔئُق ٝٓطٞس ح٫ٗظٔخء ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، ٓٔظل٤

ىٍحٓخطٚ، حُظ٢ طظ٘خٍٝ أػٔخٍ ٓظش ٍٝحث٤٤ٖ ٖٓ ٣ٍٞٓش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٗـ٤ذ 

 ٓللٞظ )َٜٓ( ٝػزيحُوخىٍ ػو٤َ )حُزل٣َٖ( ٝػزيح٩ُٚ ػزيحُوخىٍ )حُؼَحم(.

 تسويغ نقد الموضوعات: -2-6

                                                                 
 .21ص – 1999بيروت  –دار اآلداب  -« عاـ مف الرواية النسائية العربية111». شعباف، بثينة: 789

القاىرة  –الييئة المصرية العامة لمكتاب  -« عاطفة االختالؼ: قراءة في كتابات نسوية». أبوالنجا، شريف: 791
 ..الخ.112-111-76-53-46. انظر عمى سبيل المثاؿ الصفحات: 1998
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ٓق ػٔش ىٍحٓخص ًؼ٤َس ٣ٔظل٤ي ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ىٕٝ إٔ ط٤ٜٔٔخ، كظظ٬

ك٢ ٓٔخٍٓظْٜ حُ٘وي٣ش اٗخٍحص ٝى٫٫ص ٖٓ حُ٘وي حُـي٣ي، ًٌَٝٗ ًٗٔٞؿخ  أٍٝ ُٔؼَ 

ّ: حَُٝح٣ش ٝح٫ٓظزيحى »ٌٛٙ حُيٍحٓخص ًظخد ػٔخى حُؼزيهللا )ُز٘خٕ(  ح٧ٍٝ حُلَح

(، ٝحٌُظخد رٔـِٔٚ ٣ؼظٔي ٗوي حُٟٔٞٞػخص، ٌُٜٝ٘خ 6889« )ك٢ ر٬ى حُؼَد

ص حُـي٣يس ك٢ ٗويٙ حُظل٢ِ٤ِ حُظؤ٢ِ٣ٝ، ٣ٔٞؿٜخ رخٓظلخىطٚ حُز٤َٜس ٖٓ ح٫طـخٛخ

 ُٜٞؽ ٜٗٚ حُ٘وي١ ٛٞؿخ  ىح٫  رِـش حطٜخ٤ُش ػ٣َش.

ػ٠ِ إٔ ٗوخىح  آه٣َٖ ٣ٔٞؿٕٞ ٗوي ٟٓٞٞػخطْٜ رزؼٞ ٓؼط٤خص ح٫طـخٛخص 

حُـي٣يس ًًَٝ َٓؿؼ٤خطٜخ، ٝػٔش أٓؼِش ًؼ٤َس ٌُُي. ٣ؤهٌ كٔخٕ ٍٗخى حُ٘خ٢ٓ 

( 6889« )6891-6811ِٔط٤٘٤ش حَُٔأس ك٢ حَُٝح٣ش حُل»)كِٔط٤ٖ( ك٢ ًظخرٚ 

رزؼٞ اؿَحءحص حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ حُظ٢٘٣ٌٞ ك٢ ؿخٗذ حُيٍحٓش حُل٤٘ش، ٝٛٞ حُـخٗذ 

ح٧هَٜ ك٢ ًظخرٚ، ك٤ٍٞى اٗخٍحص ػٖ ىٍحٓش ٗٔخًؽ حُ٘و٤ٜش ٝر٘خثٜخ ٝحٌُٔخٕ 

ٝحُِٖٓ حُ٘ل٢ٔ ٝكًَظ٢ حُِٖٓ حَُٔى١، ٝح٫ٓظَؿخع ٝح٫ٓظَ٘حف ٝأٗٔخ١ 

 حُلٞحٍ ٝحُٞٛق ٝحُِـش.حَُٔى، ٝػ٬هخطٚ رخُوطخد ٝ

٤ٔ٣َٝ دمحم ٗي٣ذ حُظ١ٝ٬ )َٜٓ( ا٠ُ حُٜٔ٘ؾ حُي٢ُ٫ أٝ حُؼ٬ٓخط٢ ه٬٤ِ  ك٢ 

ُ: ىٍحٓش حُظوخ١ذ ك٢ َٛحع ٍٝح٣خص حُٔٞحؿٜش حُل٠خ٣ٍش»ًظخرٚ  « حٌُحص ٝحُٜٔٔخ

 (، ٤ٓ٫ٝٔخ ؿخٗذ ىٍحٓظٚ حُظطز٤و٤ش، ٝٛٞ ح٧ٝٓغ ك٢ ًظخرٚ.6889)

ٍٝح٣ش حُل٬ف، ك٬ف »أ٠٣خ  ك٢ ًظخرٚ ٌٝٛح ٓخ كؼِٚ ٜٓطل٠ ح٠ُزغ )َٜٓ( 

( ح١ٌُ ٣ٔظؼَٔ ُـش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ حَُٔى ٝحُٞٛق ٖٓ 6889« )حَُٝح٣ش

ه٬ٍ رلغ ٟٝؼ٤ش حُٔخٍى، ٝأػَٛخ ك٢ حَُٔى، ٝهي هٜٚ حُلَٜ حُؼخُغ 

ٝح٧ه٤َ ُِٔٔخص حُل٤٘ش َُٝح٣ش حُل٬ف ٝأػَٙ ك٢ ٌٛٙ ط٤ٌَ٘ ٌٛٙ حُز٤٘ش ٖٓ ه٬ٍ 

ؼ٘ٞحٕ حَُٝحث٢، ٝحَُٔى ٝحُٞٛق ٝحُلٞحٍ، ٝٓخ ٣ِلوٜخ ٖٓ ر٤٘خص ػ٬ع ٢ٛ: حُ

 ىٍحٓش حُز٤٘ش حُٞٛل٤ش ٌُِٔخٕ ٝأ٤ٗخثٚ، ٝحَُِٓ ٝؿٔخ٤ُخص حُز٤٘ش.

ططٍٞ »٠٠ٓٝ ك٢ ٌٛح حُٔٔخٍ ٣َٗز٢ أكٔي ٣َٗز٢ )حُـِحثَ( ك٢ ًظخرٚ 

(، كٜٞ ٣ؼ٠٘ 6889« )6891-6849حُز٤٘ش حُل٤٘ش ك٢ حُوٜش حُـِحث٣َش حُٔؼخَٛس 

ٙ حٓظٜيحكخ  ُيٍحٓش حُٟٔٞٞػخص، ٝٓٔظ٘يح  ا٠ُ ػ٘خ٣ش ؿ٤ِش رخُ٘وي رظل٤َِ حُٜ٘ٞ

حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُظو٤ِي١، ٤ٓ٫ٝٔخ حُز٤٘ش حُل٤٘ش ُِليع حُو٢ٜٜ ٝر٘خء 

حُ٘و٤ٜخص، ٣ظوِِٜخ ػ٠ِ حٓظل٤خء رؼٞ ٜٓطِلخص ػِْ حَُٔى ٓؼَ ٤ٛؾ َٓى 

ح٧كيحع
(986)

. 

 انتقائية داعمة أو متمثمة: -2-7

                                                                 
منشورات اتحاد « 1985-1947تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ». شريبط، شريبط أحمد: 791
 ومابعدىا. 162. انظر عمى سبيل المثاؿ ص1998دمشق  –كتاب العرب ال



 ـ 452ـ  

ى ٝحُزخكؼ٤ٖ ا٠ُ طيػ٤ْ ٗويْٛ حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ ػٔي ػيى ًز٤َ ٖٓ حُ٘وخ

رزؼٞ ٓؼط٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس أٝ طٔؼ٤ِٜخ ٟٖٔ ه٤ٜٛٞش ٓٔخٍٓظْٜ حُ٘وي٣ش. 

ٝهي رَع ػزيٙ ػزٞى )٣ٍٞٓش( ك٢ طٔؼَ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ىٕٝ ٓزخُـش ػ٠ِ أٜٗخ 

ُِ٘ؼَ طَحع ُِ٘خهي أ٣٘ٔخ ًخٕ، ٣ٝظَٜ ٌٛح حُظٔؼَ حُٞحػ٢ ك٢ ىٍحٓخطٚ ح٫ٓظوزخ٤ُش 

حُوٜش »حُو٢ٜٜ ح٧ُٔخ٢ٗ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، ٤ٓ٫ٝٔخ ًظخرٚ ح٧ه٤َ ك٢ ٓـخُٚ 

(، كظ٤َ٘ ٓٔخٍٓظٚ 6881« )ح٧ُٔخ٤ٗش حُلي٣ؼش ك٢ ٟٞء طَؿٔظٜخ ا٠ُ حُؼَر٤ش

حُ٘وي٣ش حُظطز٤و٤ش ُٜ٘ٞٙ ٓليىس ٌُٝظخد رؼ٤ْٜ٘ ا٠ُ ٓيٟ حٗظ٘خٍ حُوٜش ٝحَُٝح٣ش 

حُ٘ؤٝ حُؼخ٢ُ ُظٌٖٔ حُ٘خهي حُؼَر٢ حُلي٣غ  حُؼخ٤ُٔش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٝا٠ُ

 ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ك٢ طؼخِٓٚ ٓغ ٗظ٣َش ح٫ٓظوزخٍ ٝحُظِو٢ ٝٗوي حُٔؼخهلش.

ٌٝٛح ٝحٟق أ٠٣خ  ك٢ ٗـَ اىٝحٍ حُوَح١ )َٜٓ( حُ٘وي١، ح١ٌُ ٣ظٔؼَ ٓخ 

أٛٞحص »٣٘خٓزٚ ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ٍإ٣ظٚ ُِليحػش، ًٔخ ك٢ ًظخرٚ ح٧ه٤َ 

( ح١ٌُ ٣ظو٠ٜ ك٤ٚ ح٫طـخٛخص حُليحػ٤ش ك٢ حُوٚ حُؼَر٢ 6888« )حػشحُلي

ٓٔظؼ٤٘خ  ا٠ُ كي ًز٤َ رخُٔ٘خٛؾ حُلي٣ؼش ٓؼَ ح٫طـخٙ حُل٘ظخ١ُ )ٓخ ر٤ٖ حُٞحهغ(، 

 ٝح٧ٓطٍٞس ٝحُ٘ؼَ ك٢ حُوٚ، ٝحُظ٢٤٘ء ٝٗزٚ حُل٤خى ٝطلي٣غ حُظَحع..حُن.

٤ٖ ك٢ حٌُظخد ٣ٝظَٜ ٢ٗء ٖٓ ٌٛح حُظٔؼَ ك٢ ٓٔخٍٓش رؼٞ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ

(، أٓؼخٍ ؿٔخٕ ػزيحُوخُن 6889« )ىٍحٓخص ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»حُٔ٘ظَى 

)ح٧ٍىٕ( ٝػٞحى ػ٢ِ )حُؼَحم( ١َٝحى حٌُز٢ٔ٤ ) حُؼَحم(، كل٢ ىٍحٓش ػزيحُوخُن 

حٓظؼٔخٍ « ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٝحٓظيهخٍ حُ٘ٚ حُظَحػ٢: ٤ُخ٢ُ أُق ٤ُِش.. ًٗٔٞؿخ  »

ٖٓ »ٙ، ر٤٘ٔخ ٣ِـؤ ػٞحى ػ٢ِ ك٢ رلؼٚ ٓليٝى ُٜٔ٘ؾ ٣ًَٔظ٤لخ ٝٓلخ٤ٜٛٔخ ُِظ٘خ

« ُٖٓ حُظو٤َ ا٠ُ ُٖٓ حُوطخد: هَحءس ك٢ ٍٝح٣ش ؿٔؼش حُلوخ١ٍ ُٔئْٗ حَُُحُ

ر٤٘ش حٌَُ٘ »ا٠ُ رؼٞ طوخٗخص ػِْ حَُٔى، ًٔخ أٟٝلٜخ كٖٔ رلَح١ٝ ك٢ ًظخرٚ 

 (.6881« )حَُٝحث٢

٤خ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس ٝحُظَحع: ٤ٔ٤ُٓٞٞؿ»ٝحػظٔي حٌُز٢ٔ٤ ك٢ رلؼٚ 

ػ٠ِ حُٔـ٣َخص حُٔؼَك٤ش ػ٘ي كًٞٞ، « ٓخرغ أ٣خّ حُوِن أًٗٔٞؿخ   -حُٜيّ ٝحُظ٣ٌٖٞ 

 ٝحُؼ٬ٓخط٤ش ػ٘ي ٢ٌِٔٗ٣ًَ ًٝخ٣ِ٣َ ٝحُي٫٫ُش ػ٘ي طٞىٍٝٝف.

ٝهي حهظٜي ٠ٗخٍ ػزيحُوخىٍ حُٜخُق )٣ٍٞٓش( ك٢ طٔؼِٚ ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس 

َ: حُلٌخث٢ ٝحُـٔخ٢ُ ك٢ حُوٜش حُوٜ»ك٢ ًظخرٚ  « ٤َس ك٢ هطَطل٫ٞص حَُٓ

(، كيٍّ رٞح٤ًَ حُظـَرش حُو٤ٜٜش حُوط٣َش ٝٗٞحؿَ حُوٚ ك٢ طـخٍد 6888)

حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٝحُظٔؼ٤٘٤خص ًخَُٔأس ٝه٠خ٣خٛخ ٝطـ٤ِخص حُٔؼوق ٝحُظل٫ٞص 

ح٫هظٜخى٣ش، هْ حٗظوَ ا٠ُ ىٍّ حُٔٔخص حُل٤٘ش ٓظٔؼ٬  رؼٞ ٓؼط٤خص ح٫طـخٛخص 

 حُـي٣يس ٓؼَ طو٤٘خص حُوٚ ٍٝإحٙ ُٝـظٚ.
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 راسات ذات ميل أكبر إلى االتجاهات الجديدة: د -3
طظَٜ ه٣َطش حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُؼَر٢ ك٢ حُظٔؼ٤٘٤خص ػ٠ِ ٝؿٚ 

حُوٜٞٙ، ح٩هزخٍ حُٔظِح٣ي ُِ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد ػ٠ِ ح٧هٌ رخ٫طـخٛخص 

حُـي٣يس، أٝ اه٬ْٜٛ ٌُٜح ح٫طـخٙ أٝ ًحى، أٝ طط٣َٞ حٓظويحّ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص ػ٠ِ 

 .ٗلٞ ٓخ

 االشتغاؿ السردي النصي: -3-1

ٓش  ٍح ٠ ى ٞح ُا ـٜ ٝحط َى،  ٔخء حُٔ ٓوٚ ػِ  ٍ ٔخ  ً َى، د رخُٔ َُؼ ٕ ح زخكٞؼ ُٝح ٘وخى  ػ٢٘ ُح

َى، طو٤٘خص  ـش حُٔ َى٣ش،ُ  ز٠٘ حُٔ َى، ُح ٤ذ حُٔ ُٓخ ِلش: أ ُٔوظ َٙ ح ظخٛ ٢ ٔر ٜ٘ َى١ ُح ـخٍ حُٔ ح٫ٗظ

.ٚ َى، ػظزخص حُ٘  حُٔ

« ٝح٣ش حُؼَر٤شأٓخ٤ُذ حَُٔى ك٢ حَُ»ٟٝغ ٬ٛف ك٠َ )َٜٓ( ًظخرٚ 

ٖٓ حُيٝحثَ ح٬ُكظش حُظ٢ »( رظؤػ٤َ حٗظؼخٕ حَُٔى٣خص حُلي٣ؼش اً ػيّٛخ 6882)

طوظَد ػ٘يٛخ ؿِٔش حُزلٞع حُ٘وي٣ش ٖٓ ٓ٘طن حُوطخد حُ٘وي١ رٔ٘خٛـٚ حُل٤ًَش 

ح٠ُٔز١ٞش، كوي حٓظطخػض ك٢ حُؼوٞى حُؼ٬ػش حُٔخ٤ٟش كلٔذ إٔ طئْٓ ٓؼَكش 

طـ٤ِخطٜخ حُٔوظِلش كظ٠ ؿيص ًٗٔٞؿخ   ٓظ٘خ٤ٓش ٝىه٤وش رخُٜ٘ٞٙ حَُٔى٣ش ك٢

ٓ٘ـؼخ  ُٔخ ٠ٔٔ٣ رؼِْ ح٧ىد ك٢ طٌِ٘ٚ حُٔظطٍٞ حُيإٝد، حُٔظـيى رويٍ ٓخ ٣٘زؼن 

«ك٢ حُٔو٤ِش ح٩ٗٔخ٤ٗش ٖٓ اريحع
(982)

. 

ٍٝأٟ إٔ ٗويٙ حُظطز٤و٢ ٣٘يٍؽ ك٢ ىٍحٓش أٌٗخٍ ح٤ُٜؾ ٝح٤ٌُل٤خص حُٔوظِلش 

ح٣ش ٝٝظخثلٜخ، ٓٔخ ػَٝ ُٚ ٧ٗٔخ١ حَُٔى ٝػ٤ِٔخص حُظ٤ًَذ ك٢ أؿ٤َٓٝش حَُٝ

(. ٝحطٔخهخ  ٓغ ٓٞهلٚ 6882« )ر٬ؿش حُوطخد ٝػِْ حُ٘ٚ»رخُظل٤َٜ ك٢ ًظخرٚ 

حُ٘خهي ٤ٗ٬ٌُِ٘ش حُٔـخ٤ُش ك٢ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، كوي أػخٍ ٓئح٫  ٤ِٓ رٔٞؿزٚ، 

اُحء ُـش حُ٘وي حُلي٣غ ٝحٓظؼٜخثٚ ػ٠ِ حُوخٍة حُؼخى١، ر٤ٖ ٗوي طُٞع ك٤ٚ 

٤ش حُظـ٣َز٤ش ػ٠ِ حُٔـخٍ ح٧ًخى٢ٔ٣، ٝٗوي ططز٤و٢ ٓٞؿٚ ػ٠ِ حُٞظخثق حُط٤ِؼ

إٔ ٗوّٞ رظطز٤ن ٌٛٙ حُٔلخ٤ْٛ ـ رط٣َوش آ٤ُش ـ »حُ٘طخم حُؼوخك٢ حُؼخّ، ك٤ِْ ٗخكؼخ  

ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ٓخ ٗظ٘خُٝٚ ٖٓ ٜٗٞٙ َٓى٣ش، ك٘ل٤ِٜخ ا٠ُ ػيى ٖٓ حَُّٓٞ ٝحُـيحٍٝ 

«حُ٘ؼ٣َش حُٔظلخٝطشحُز٤خ٤ٗش حُٔـخك٤ش ُِلْ حُل٢٘ ٝحُظٌٝم حُ٘وي١ ٧ُٞحٕ 
(989)

 ،

ػٖ حُٔخىس حُو٤ٜٜش حػظٔخىح  ػ٠ِ »ٓؼِٔخ ٍكٞ ك٠َ أ٠٣خ  إٔ ٣ظليع حُ٘وي 

٠ٕٓٔٞ حُوطخد حَُٔى١ ٝطٞؿٜخطٚ حٌُٔٛز٤ش، كوي حٗظٜض ٤ٓخىس ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش 

ٝٗؼخٍحطٜخ حُوي٣ٔش. ُْٝ طؼي حُ٘ٞح٣خ حُط٤زش ٢ٛ حُظ٢ طليى ٓٔظ٣ٞخص ح٧ػٔخٍ ٝىٍؿش 

ٓٔظ٣ٞخص حُظٞظ٤ق طَطز٢ رخ٩ٗـخُحص حُظو٤٘ش ٝحُـٔخ٤ُش، أ٤ٔٛظٜخ، كوي حط٠ق إٔ 
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ٝىهِض ػِّٞ حُِـش رَٜكٜخ ٝٗلٞٛخ ٝى٫ُظٜخ، ٝٓزخكغ ح٧ِٓٞد ربٌٗخ٤ُخطٜخ 

حُٔظؼيىس ٝأىٝحطٜخ ح٩ؿَحث٤ش، ػْ ػِْ حُ٘ٚ رٔخ أٓلَ ػ٘ٚ ٖٓ ١َم طل٤ِ٤ِش ٨ُر٤٘ش 

ث٢ ؿي٣يس حُٜـَٟ ٝحٌُزَٟ ٤ًٝل٤ش طَحطزٜخ، ؿخءص ًَ ٌٛٙ حُؼِّٞ ُظٜ٘غ هَح

ُِلوٍٞ ح٩ريحػ٤ش، ٝحٓظليػض ٓؼٜخ ٜٓطِلخطٜخ ٝآ٤ُخطٜخ، ٝهخٓض ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤خ ػٖ 

٣َ١ن ط٘ظ٤ْ ٓـخ٫ص ح٩ٗخٍحص ٝطَحرطخطٜخ ح٣َُِٓش رخُظ٢ٓٞ ُلٞ اٌٗخ٤ُش 

«حُظؼخٍٝ حُِٔػّٞ ر٤ٖ حُز٤٘ش حُٔ٘زؼوش ٝح٤ُٔخم حُؼخّ ُِ٘ٚ
(984)

. 

َى، ٝأهخّ ػ٠ِ حٓظ٘ي ك٠َ ا٠ُ ٌٛٙ ح٩ٗـخُحص حُظ٢ طلووض ُؼِْ حُٔ

 ٌٓظٔزخطٜخ ط٤ٜ٘لخ  ٗٞػ٤خ  ؿي٣يح ، ٣ٔٔق رَٛي ٓخ ٠ٔٔ٣ رخ٧ٓخ٤ُذ حَُٔى٣ش.

ٝػٔي ك٠َ ك٢ ط٤ٜ٘لٚ ٧ٓخ٤ُذ حَُٔى حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ا٠ُ حُظٞحكن ر٤ٖ 

ػ٬ع ٓـٔٞػخص ػ٘خث٤ش ٖٓ حُؼ٘خَٛ حَُٝحث٤ش ٢ٛ ح٣٩وخع ٝحُٔخىس ٝحَُإ٣ش. 

ٓخٓخ ، ًٔخ إٔ حُٔخىس طظٔؼَ ك٢ كـْ ٝح٣٩وخع ٗخؿْ ػٖ كًَظ٢ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ أ

حَُٝح٣ش، أ١ حٓظيحىٛخ حٌُظخر٢ ٖٓ ٗخك٤ش، ١ٝز٤ؼش ُـظٜخ ٖٓ ٗخك٤ش ػخ٤ٗش. ر٤٘ٔخ طزَُ 

حَُإ٣ش ٖٓ ه٬ٍ ٤ًل٤ش ػَٔ حَُح١ٝ ٝطٞؿ٤ٚ حُٔ٘ظٍٞ. ٝأْٛ هخ٤ٛش ٌُٜح حُطَف 

ٛٞ حُظؼخُن ٝحُظَحطذ، كخُلَٜ ر٤ٖ طِي حُٞكيحص اٗٔخ ٛٞ ٓـَى اؿَحء طل٤َِ 

ك٢ حػظزخٍٙ أ٬ٛ  ١ز٤ؼش طيحهِٜخ. ٝحكظَٝ ٗظ٤ـش ٌُُي ٝؿٞى ػ٬ػش أٓخ٤ُذ ٠٣غ 

 ٍث٤ٔش َُِٔى حُؼَر٢ ٢ٛ:

1- :ٍ ٤ٔ٣ٝطَ ك٤ٚ ح٣٩وخع رٔٔظ٣ٞخطٚ حُٔظؼيىس ٖٓ ُٓخ٤ٗش  األسهىة انذساي

ٌٝٓخ٤ٗش ٓ٘ظظٔش، ػْ ٣ؼوزٚ ك٢ ح٤ٔٛ٧ش حُٔ٘ظٍٞ، ٝطؤط٢ رؼيٙ حُٔخىس، ٝػخُؾ ك٢ 

ُل٘خ ٤ٓ٘ٚ، « ح٫ُٞػش»ُ٘ـ٤ذ ٓللٞظ، ٝ« ِػ٣ْ٤ّٞ هظَ حُ»ا١خٍٙ ٍٝح٣خص 

 ُزٜخء ١خَٛ.« هخُظ٢ ٛل٤ش ٝحُي٣َ»ٝ

0- :ٍ ٝطٜزق حُـِزش ك٤ٚ ُِٔخىس حُٔويٓش ك٢ حَُٔى ك٤غ طظٔن  األسهىة انغُبئ

أؿِحإٛخ ك٢ ٢ٔٗ أكخى١ ٣وِٞ ٖٓ طٞطَ حَُٜحع، ػْ ٣ؼوزٜخ ك٢ ح٤ٔٛ٧ش حُٔ٘ظٍٞ 

ٛخطق »ُؼزي حَُكٖٔ ٤٘ٓق، ٝ« ح٥ٕ.. ٛ٘خ»ٝح٣٩وخع. ١ٝزن ًُي ػ٠ِ ٍٝح٣خص 

ً٘خٓش »ُِطخَٛ ١ٝخٍ، ٝ« طـَرش ك٢ حُؼ٘ن»ُـٔخٍ حُـ٤طخ٢ٗ، ٝ« حُٔـ٤ذ

 ٤ٓ٧َ كز٤ز٢.« َٓح٣خ ر٘ض حُـٍٞ»٤ُل٠٤ كو٢، ٝ« حُيًخٕ

3- :ٍ ٣ٝلَٝ ك٤ٚ حُٔ٘ظٍٞ ٤ٓخىطٚ ػ٠ِ ٓخ ٓٞحٙ ٖٓ  األسهىة انسًُُبئ

ك٢ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ٍٝح٣ظ٤ٖ  ػ٘خث٤خص، ٣ٝؤط٢ رؼيٙ ك٢ ح٤ٔٛ٧ش ٝح٣٩وخع ٝحُٔخىس. ٝكلٚ

 ُٜ٘غ ارَح٤ْٛ.« ًحص»٩رَح٤ْٛ أ٬ٕٛ، ٝ« ٍٝى٣ش ٤َُ»ٛٔخ 
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ٝٗٞٙ ك٠َ ك٢ ط٤ٜٔيٙ ُزلؼٚ ا٠ُ أٗٚ ٫ طٞؿي كيٝى كخِٛش هخ١ؼش ر٤ٖ ٌٛٙ 

ًَ ٍٝح٣ش طظ٠ٖٔ »ح٧ٓخ٤ُذ، اً طظيحهَ رؼٞ ػ٘خَٛٛخ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ، ٝ

ش ٝح٤ُٔ٘ٔخث٤ش، ٌُٖ طلخٝص حُ٘ٔذ، هيٍح  ٖٓ حُيٍح٤ٓش ٝحُـ٘خث٤ش حٌُحط٤ش أٝ حُِٔل٤ٔ

َ ٢ٛ حُظ٢ طليى ٓٞهؼٜخ. ًٔخ إٔ  ٌّ ٝطَحطزٜخ، ٝٓٔظ٣ٞخص طٞظ٤لٜخ ك٢ حُ٘ٚ ً

َّ ٗٚ ػ٠ِ كيس طٜيف ا٠ُ حًظ٘خف ٗؼ٣َظٚ حُوخٛش ٝٓخ ٣ؼ٤َٙ  حُٔوخٍرش حُ٘وي٣ش ٌُ

ٖٓ ٓـخ٫ص طظـخُٝ ٗطخم حُؼ٘خَٛ ح٧ِٓٞر٤ش حُٔؼظٔيس ك٢ ٌٛح حُِْٔ، رل٤غ ٫ 

ؿي٫ٝ  رَٛخ٤ٗخ  ُل٤َٟش حُظ٤ٜ٘ق، طؼ٢ٔ ػٔخ ػيحٙ ٖٓ ٓ٘خ١ن  طٜزق حُيٍحٓش

«ح٩ػخٍس حُـٔخ٤ُش ٝحُي٤ُ٫ش ك٢ حُ٘ٚ
(981)

. 

٣ّٞ »٣يهن ك٠َ ٜٓطِلٚ ٠٣ٝز٢ اؿَحءحطٚ حُ٘وي٣ش، ٝػ٘يٓخ ط٘خٍٝ ٍٝح٣ش 

ُٔللٞظ، كيى ٗٞع ٌٛٙ حَُٝح٣ش رؤٜٗخ ٤ٓخ٤ٓش، ر٤٘ٔخ حُوَحءس حَُٔى٣ش « هظَ حُِػ٤ْ

ٓوخٍرش طو٤٘ش، ط٘زؼن ٌٓٞٗخطٜخ ٓٔخ ٣ظـ٠ِ ٖٓ »َ ػ٤ِٜخ هَِ رطز٤ؼظٜخ ؿٔخ٤ُش، ٝأ١

ػ٘خَٛ ٤ٜٓٔ٘ش ك٢ حُ٘ٚ، ٝهي رَُ ٜٓ٘خ ػَٜ٘ ٛخّ ػ٘ي طل٤َِ حُؼ٘ٞحٕ ًحطٚ، 

«. حُظ٢ طوَٝ ٝؿٞىٛخ ػ٠ِ حُوخٍة ٌٓ٘ حُِٞٛش ح٠ُٝ٧ ًٌُي« حُٔلخٍهش»ٝٛٞ 

ي ػ٠ِ َٓػش ٝحٓظويّ ُو٤خّ ح٣٩وخع ك٢ حَُٝح٣ش ًٗٔٞؿخ  حٛظيٟ ا٤ُٚ حُزخكؼٕٞ ٣ؼظٔ

ًُي رؤٕ طئهٌ ُلظش حُٜٔ٘ي حُلٞح١ٍ ح١ٌُ ٣زَى أػ٘خء »ػ٤ِٔش حُوٚ ًحطٜخ، ٝ

حَُٔى رخػظزخٍٛخ ًٗٔٞؿخ  ُظطخرن ح٤ُِٖ٘ٓ، ٝكخُش هٜٟٞ ٖٓ طؼخىٍ حُوٍٞ ٓغ 

حُلؼَ. ػْ ٣وخّ ػ٠ِ ٗٔطٜخ حُظزخ٣ٖ ر٤ٖ ٌٛٙ ح١٧َحف ًؼخكش ٍٝٛخكش، أٝ َٓػش 

«ٝر٢ء  
(981)

ٖٓ هْٔ ىٍؿخص ٢ٛ حُوٞف ، ٠٣ٖٝٔ ًُي ِْٓ ا٣وخع ٌٕٓٞ 

 ٝح٫هظٜخٍ ٝحُٔ٘خٛيس ٝحُظزخ١ئ ٝحُظٞهق.

٣زيٝ حٓظ٤ؼخد ك٠َ ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس، ٝاػخىس اٗظخؿٜخ ك٢ ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش 

ٓؼخٍ اػـخد، ًٔخ ك٢ ٓؼخُـظٚ ُظؼخىٍ ح٣٩وخع حُيٍح٢ٓ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ. كٞهق 

ظزخىٍ حَُٔى ك٤ٔخ ػ٘ي ى٫ُش ٌٛح حٌَُ٘ ح١ٌُ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٓ٘ظٍٞ ػ٬ع ٗو٤ٜخص ط

ر٤ٜ٘خ ر٘ظخّ ٫ ٣ظَٔد ا٤ُٚ حُوَِ، رَ ٣ٔؼَ ًٍٝس ٓخ ٣٘ظ٢ٜ ا٤ُٚ حُٔئُق ٖٓ 

حَُٜحٓش ٝح٠ُز٢ ٝحُيهش. ػْ َٗف ٗظخّ حَُٔى ٝٝكيحص حُوٚ حٌُٔٞٗش ٣٩وخع 

 حَُٝح٣ش حٌُظخر٢، ٝأٍٝى ٬ٓكظخطٚ.

ٝأٟٝق ك٠َ ٤ِٓس ح٧ِٓٞد حَُٔى١ ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٝٛٞ حُٔلخٍهش 

ُ حَُٝح٣ش، ٓظـ٘زخ  حُـٞٙ ك٢ حُوٜخثٚ ح٤ٌُِ٘ش، ٧ٜٗخ آخ إٔ طؼوي رٞٛلٜخ ٓـخ

كٞهٜخ ؿ٘خٝس، ٝآخ إٔ طـ٤ذ أٓخّ حُٔلظٟٞ ح١ٌُ طٌ٘ق ػ٘ٚ رٜلخء... ٌُُي ٣ـذ 

إٔ ٣ٌٕٞ حُلٖ ٝح٧ىد حُٔظ٤ِٔ رظٞظ٤ق حُٔلخٍهش ٓ٘ظ٬ٔ  ػ٠ِ حُٔطق ٝحُؼٔن، 

ٓٔظٟٞ حٌَُ٘ اً حُـ٘خٝس ٝحُٜلخء، ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ٔظلًٞ ػ٠ِ حٗظزخٛ٘خ ػ٠ِ 
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٣ٞؿٜ٘خ ٗلٞ ٓٔظٟٞ حُٔلظٟٞ. ٌُٜٝٙ حُوخ٤ٛش حُـ٣َٛٞش ك٢ حُٔلخٍهش، رخػظزخٍٛخ 

ػٞٗخ  ػ٠ِ حُىٝحؽ حَُإ٣ش، أٝ ُ٘وَ طـ٤ٔيٛخ ٖٓ أرؼخى ػي٣يس، آٜخٜٓخ ك٢ طؼيى 

 ى٫٫ص حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش رط٣َوش ٟٓٞٞػ٤ش رخٍُس.

٢ حُِـ١ٞ ٝكيى ح٧ِٓٞد حُـ٘خث٢ روٜخثٜٚ حٌُحط٤ش ٝرخُل٤ٞ ح٩ٗ٘خث

ٝح٫ٓظَٓخٍ ح١ٍُٜٞ )ؿٔغ ٍٛٞ(، ٝربك٬ٍ حٌُحص ٓلَ حُٟٔٞٞع، 

ٝرخ٩ُٜخم، ٝرخُزؼي ح١َ٤ُٔ.. حُن، ٓٔخ ٣يكؼٚ ا٠ُ حُظِٔق رخُظؤ٣َٝ، كِؼَ حُـ٘خث٤ش 

ه٤خٍ ك٢٘ ُٔٞحؿٜش ١َٝٗ حُظخ٣ٍن حُزخٛظش ك٢ رٌم أٓط٣ٍٞش حُٞحهغ، طو٤ٚ، أٝ 

 اكخ١ش رخُليٝى حُٔظ٤ٗ٬ش ر٤ٖ حُٞحهغ ٝحُو٤خٍ.

ٝأكخٝ ك٢ ٝٛق هٜخثٚ ح٧ِٓٞد ح٤ُٔ٘ٔخث٢، ًٝخٕ ح٧ِْٓ ٝح٧ك٠َ 

إٔ ٤ٔٔ٣ٚ ح٧ِٓٞد حُٞػخثو٢ أٝ حُظٔـ٢ِ٤، ٗظَح  ُو٤ٜٛٞظٚ ك٢ ط٘ظ٤ْ ٗٔن 

هطخرٚ، ٧ٕ ح٧ِٓٞد ح٤ُٔ٘ٔخث٢ ٫ ٣وظَٜ ػ٠ِ طو٤٘ش حُٞػ٤وش ك٤٘خ  كو٢، رَ ٣ظؼيحٛخ 

ل٢ حُظوط٤غ أٝ طظخ٢ُ ا٠ُ طو٤٘خص أهَٟ طلؼَ كؼِٜخ ك٢ ٤ٛخؿش ح٧ِٓٞد، ك٤ِْ ٣ٌ

حُٜٔ٘ي٣ش، أٝ ك٤ًَش حُٔ٘ظٍٞ، أٝ حُٞٛق حُوخٍؿ٢. ٌُٖ ك٠َ ٣ـظٜي ك٢ ٛٞؽ 

هخٙ ؿ٤َ ٓظٌِق ٧ٓخ٤ُذ حَُٔى، ك٣َٜخ  ػ٠ِ كي ٓـخ٤ُن حُٜ٘ٞٙ ٝطل٣َي 

ٗظخٓٚ حَُٔى١ ٝٓ٘ظٞٓظٚ حُو٤ٔ٤ش، ٫ٓظوَحؽ ى٫٫طٚ حٌُخٓ٘ش، ُٝؼِٚ أكِق ك٢ ًُي 

«ًحص»َٔى٣ش ُٜ٘غ هللا ارَح٤ْٛ ك٢ ٍٝح٣ش ًؼ٤َح ، ًٔؼَ هُٞٚ ػٖ حُِؼزش حُ
(989)

. 

طٔؼَ ح٫طـخٛخص « أٓخ٤ُذ حَُٔى ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»٣ظـ٠ِ ك٢ ًظخد 

حُـي٣يس ٠ٜٛٝٔخ ٝاػخىس اٗظخؿٜخ، ٝٓلخُٝش ح٫ٓظـ٘خء ػٖ ٤ٗ٬ٌٗظٜخ حُٔل١َش، ػ٠ِ 

إٔ ك٠َ ٫ ٣وَ ر١َٝ٘ هَحءس ٓ٘لظلش ػ٠ِ حُظؤ٣َٝ ٓئٓ٘خ  إٔ ُِ٘ٚ هطخرٚ 

١ ٣٘زـ٢ طل٤ٌي ٝكيحطٚ ٝآ٤ُخطٚ. ر٤ي إٔ حَُٔء ٣ظٔخءٍ ػٖ طؼٔي حُٔئُق حُوخٙ حٌُ

ك٢ طـخِٛٚ أٝ اٛٔخُٚ ُظٞػ٤ن َٓؿؼ٤ظٚ ٜٝٓخىٍٙ، ٫ٝ ٣ٔٞؽ ًُي ىػٞحٙ أٝ ىػٞطٚ 

 ُظطز٤ن ٗوي١ ٓٞؿٚ ػ٠ِ حُ٘طخم حُؼوخك٢ حُؼخّ.

٣ٝويّ ػزي هللا ٍٟٞحٕ )ح٧ٍىٕ( ٗويح  ططز٤و٤خ  ٓوظِلخ  ػٖ ك٠َ ك٢ ًظخرٚ 

(، اً ٣ؼٔي 6881« )حَُٔى٣ش: طو٤٘خص حُوٚ ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس ح٧ٍى٤ٗشحُز٠٘ »

ا٠ُ طو٤ْٔ ٢ٌِٗ ٓظؼٔق ؿخُزخ ، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٫ ٣ِظِّ رخ٤ٗ٬ٌُ٘ش أٝ رخُز٣ٞ٤٘ش، 

أٝ رٜٔخ ٓؼخ . اٗٚ أهَد ا٠ُ ٗوي ُـ١ٞ ٢ٌِٗ ٣ٌخى ٣ـ٤ّذ ح٧ؿَحٝ أٝ حُٔلظٟٞ. 

ُو٤َٜس ك٢ ٗيٝس ٌٓ٘خّ ٣َٜٝف ٍٟٞحٕ إٔ ًظخرش ا٤ُخّ ه١ٍٞ ػٖ حُوٜش ح

( كلِٙ ٩ٗـخُ ٌٛٙ حُيٍحٓش ػٖ طو٤٘خص حُوٚ ك٢ حُظـَرش حُو٤ٜٜش 6899)

هٍٞ »، أٝ «ر٤٘ش»، أٝ «ٗظخّ»ح٧ٍى٤ٗش ٓ٘طِوخ  ٖٓ حكظَحٟخص طَٟ إٔ حُوٜش 

طو٤٘خص ك٤خى٣ش ٣ٞظلٜخ حُوخٙ ُظوي٣ْ هطخرٚ ـ هُٞٚ ـ كظظو٠ِ »، أٝ «ُـ١ٞ أٓخٓخ  
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، ػْ حػظٔي ػ٠ِ حُز٤٣ٞ٤ٖ٘، ٫ٝ ٤ٓٔخ «ر٤٘ش حُوٚ ػٖ ك٤خى٣ظٜخ، ٝطٜزق ؿِءح  ٖٓ

رخٍص، ٝح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ، ٖٓ أؿَ هطخ١ش ٍث٤ٔش ٧ٌٗخٍ طو٤٘خص حُوٚ 

َ: حَُٔى: أٌٗخُٚ ٝأُٓخٗٚ ٝٓٔظ٣ٞخطٚ، حُلٞحٍ، حُٞٛق، حُظيحػ٢، حُُٔٞٗٞٞؽ،  ط٘ٔ

 حُِـش رخػظزخٍٛخ أىحس حُوٚ ـ أىحس ٤ٛخؿش ٝحٓظويحّ حُظو٤٘خص حُو٤ٜش حُٔوظِلش.

ا٠ُ طو٤ْٔ طخ٣ٍو٢ هي ٣زيٝ ك٢ ظخَٛس ؿخثَح ، ٢ٌُ٘ٝ ٍأ٣ظٚ »ٝآػَ حُِـٞء 

ٓؼزَح  ػٖ ططٍٞ كًَش حُوٚ ك٢ ٓـخٍ حٓظويحّ طو٤٘خص حُوٚ حُٔظؼيىس، ٝهي 

حػظٔي ٌٛح حُظخ٣ٍو٢ ٓغ ٝػ٢٤ حٌُخَٓ رظيحهَ حُٜ٘ٞٙ حُو٤ٜٜش رل٤غ ٫ 

طـي٣ي ـ  ٣٘ـق ٌٛح حُظو٤ْٔ ًؼ٤َح  ك٢ ٟٝغ ٓلخَٛ ٓو٘ؼش ك٢ ٤ٓخم ططٍٞ ـ

«حُوٚ
(989)

. 

ٝأهظخٍ ُظو٤ٔٔٚ ٓ٘طن ح٧ؿ٤خٍ، ػ٠ِ ٛؼٞرظٚ، ٢ٛٝ: حَُٝحى ح٧ٝحثَ، 

حَُٝحى حُ٘زخد، حُ٘زخد، حُـ٤َ حُـي٣ي، ٌٝٛح حُظو٤ْٔ ٓظؼٔق أ٠٣خ  ٝؿ٤َ ٗوي١، 

٧ٗٚ ٣ؼٍٞ ػ٠ِ ػَٔ حُوخٙ رخُو٤خّ ا٠ُ حُلظَس حُظ٢ ٓخٍّ ك٤ٜخ ًظخرظٚ حُو٤ٜٜش 

ٝٗخرخ ؟ ٝٓخ حُلَم ر٤ٖ حَُٝحى حُ٘زخد، ٝحُ٘زخد،  ٧ٍٝ َٓس، ٝا٫ ٤ًق ٣ٌٕٞ ٍحثيح  

ٝحُـ٤َ حُـي٣ي؟. رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓئحٍ ٛخّ ٣ظَٜ رظـَرش حَُٝحى ح٧ٝحثَ ح٣ٌُٖ ٫ 

 طٜٔي هْٜٜٜ أٓخّ حُ٘وي حُل٢٘ رخُ٘ظَ ا٠ُ ٓٔظٞحٛخ حُٔظٞحٟغ.

رخَٗ ٍٟٞحٕ ٗويٙ حُظطز٤و٢ ىٕٝ ٓويٓخص ٗظ٣َش أٝ ٜٓ٘ـ٤ش ٌٓظل٤خ  رويٍ 

ف حُِـ١ٞ أٝ حُظ٤ٛٞق حُ٘خٍف ٫ طِظِّ رخطـخٙ ٓليى أٝ رٜٔ٘ـ٤ش ه٤َِ ٖٓ حَُ٘

ٓليىس، كوي ىحهَ ر٤ٖ طو٤٘ش ٝأهَٟ، ًًَٝ طو٤٘ش حَُٔى، ٝػُِٜخ ػٖ طو٤٘ش 

حُٞٛق، ػْ ٓخ ُزغ إٔ ػخى ا٤ُٜخ ك٢ ح٤ُٔخم، ؿخػ٬  ٖٓ حُظو٤٘ش ٓٔش ُـ٣ٞش 

ٓظؼٔخُٚ ؿ٤َ كلٔذ، ًٔخ ك٢ ٌٛح حُ٘خٛي حُيحٍ ػ٠ِ ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش حُٔزٔطش، ٝح

، ٝٛٞ ٜٓطِق أٓخّ ك٢ ػِْ حَُٔى، «حُظلل٤ِ»حُيه٤ن ُِٜٔطِق اً ٛخٍ ك٤ٚ 

ٓٔؤُش أهَٟ طزَُ ك٢ طو٤٘ش »َٓحىكخ  ُِلًَش، أ١ ح٫هظٜخٍ ػ٠ِ ٓؼ٘خٙ حُِـ١ٞ: 

٣ظ٘خٍٝ طٔؼ٤َ »حُٞٛق حُظ٢ ٣ٔظويٜٓخ حَُٝحى ك٢ هْٜٜٜ، ٓظؼِوش رؤٕ حُٞٛق: 

«ح٤ٗ٧خء حُٔخً٘ش
(988)

٤ش حُ٘ٚ حُو٢ٜٜ حُو٤َٜ، ح١ٌُ ٣ظَ ، ٓٔخ ٣وَِ ٖٓ ؿٔخُ

«رلخؿش ا٠ُ حُظلل٤ِ ٝحُلًَش ٤ُٔظَٔ رؼ٤يح  ػٖ ؿٔٞى حُٞٛق
(911)

، ٗخ٤ٛي ػٖ 

إٔ ٍٟٞحٕ ُْ ٣وزَٗخ ػٖ ٜٓطِلٚ، ُْٝ ٣ٟٞق ى٫ُش ِٓلٞظ٤ظٚ، كٔخ ٓؼ٠٘ 

 ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ؟.« ؿٔٞى حُٞٛق»
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ا٠ُ  ٝهي ٍحًْ ٍٟٞحٕ ٓؼِٞٓخطٚ ػٖ حَُٔى ٓٔظؼ٤٘خ  رَٔحؿغ ٓوظِلش ط٘ظ٢ٔ

٤ٓخم ٝحكي ا٠ُ كي ًز٤َ، ٛٞ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ح٤َُٓٝش ٝططٍٞحطٜخ ُيٟ حُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ 

رؼيٛخ. ِٗٔق حَُر٢ حُٔٔظَٔ ر٤ٖ حُ٘خٛي حُٔيٍّٝ ٖٓ هٜش ٓخ، ٝر٤ٖ حَُأ١ حُ٘وي١ 

هخٛيح  ا٠ُ طز٢٤ٔ ٗخٍف ٫ ٣َٜ ر٘ويٙ ا٠ُ ٓٔظٟٞ ػخّ أٝ ًٗٔٞؿ٢ حػظٔخ٫  

ُي، كبٕ ٍٟٞحٕ ٣ٜٔي ٌَُ ٗوي ٣ظ٘خٍٝ رظخَٛس أٝ ه٤٠ش أٝ هخ٤ٛش. ٝحٓظظزخػخ  ٌُ

ٓـٔٞػش ه٤ٜٜش رٌِٔخص ػخٓش كٍٞ حَُٔى أٝ ػَٜ٘ ٖٓ ػ٘خَٛٙ، ٣ٝٔظٜ٘ي 

رَأ١ أٝ هٍٞ أٝ ط٤ٜ٘ق ُ٘خهي أٝ رخكغ أٝ ٓ٘ظَ ؿَر٢ ؿخُزخ ، أٝ ػَر٢ ه٬٤ِ  

٤ٓ٧ٖ كخٍّ « أرٞ ٜٓطل٠ ٝهٜٚ أهَٟ»ؿيح ، ًٔخ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ٓـٔٞػش 

:ْ  ِٓل

ًظزض ٓؼظٜٔٔخ ك٢ كظَس حُو٤٘٤ٔٔخص، ُٝؼَ ٓخ  ٝهٜٚ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش هي»

:ٖ  ٤ٔ٣ِٛخ َٓى٣خ  ٛٞ رَُٝ ٤ٛـظ٤ٖ َٓى٣ظ٤ٖ، اً ِٗظو٢ ك٤ٜخ رخ٤ٌُِٖ٘ حُظخ٤٤ُ

 حُٔخٍى ٛخكذ حُٔؼَكش ح٤ٌُِش. -

 حُٔخٍى ح١ٌُ ٣ٌَ٘ اكيٟ ٗو٤ٜخص حُلٌخ٣ش. -

ٓغ رَُٝ ٤ُٜـش ٤َٟٔ حُٔظٌِْ، ك٢ طوي٣ْ حَُٔى، ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٤َ٘ٗ ا٠ُ 

ك٢ ىٍحٓظٚ ٧ٗٔخ١ حَُٔى حُظ٢ « ٍٗٞٓخٕ ك٣َيٓخٕ»خ١ حُ٘ظ٣َش حُظ٢ كيىٛخ ح٧ٗٔ

«طزَُ ك٢ ٤ٛؾ طوي٣ْ حُلٌخ٣ش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حَُح١ٝ ـ حُٔخٍى
(916)

. 

أٓخ ح٧ٗٔخ١ ح١ٌُ أٍٝىٛخ ك٬ ط٘ٔذ ُل٣َيٓخٕ، رَ حٓظويٜٓخ ٓؼَ حُزخكؼ٤ٖ 

٣ش ٝحُ٘وخى ح٥ه٣َٖ. ٖٝٓ حُِٔلٞظ، إٔ ٍٟٞحٕ ٫ ٣ؼ٠٘ رظلي٣يحطٚ حُ٘ظَ

 َٝٓؿؼ٤خطٜخ، ٝحًًَ أٓؼِش ٌُُي ٓخ ٢ِ٣:

1- :ٍ كظ٠ ُظلوي حُٜ٘ٞٙ ى٫ُظٜخ ٝٓؼ٘خٛخ، أٝ  اإلفشاط فٍ انُقذ انشكالَ

٢ٛ ط٘لذ ٝطـ٤ذ هِق طل٤َِ َٓى١ ٓظوطغ ؿخُزخ ، ٝؿ٤َ ٓظـخْٗ أك٤خٗخ ، 

« ك٢ حُِِٗحٗش»ٝٗوظطغ ؿِءح  ٖٓ ًظخرظٚ حُ٘وي٣ش ػٖ ٓـٔٞػش ٤ُُوش أرٞ ٣ٍ٘ش 

طوظِق ر٤٘ش حَُٔى ك٢ ًَ ٓوطغ، ٓغ روخء ٗو٤ٜش حَُٔأس هخثٔش ك٢ ٌٌٝٛح »ٓؼخ٫ : 

، رٔخ طل٣ٞٚ ٖٓ طيحه٬ص ك٢ أُٓخٕ «ك٢ حُِِٗحٗش»ٓـَٔ حُٔوخ١غ، إ هٜش 

حَُٔى، ٝطؼيى ك٢ ٓٔظ٣ٞخطٚ، ٝط٘خٝد ك٢ أٌٗخٍ حَُٔى طٔؼَ أًٗٔٞؿخ  ُِوٜش 

 ه٤ٜٜخ ، ح٧ٍى٤ٗش حُٔؼويس ر٘خء، ٌُٜٝ٘خ طظَ ٓظٔخٌٓش هخىٍس ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ه٫ٞ  

 كل٢ ا١خٍٛخ حَُٔى١ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ِٔٗ ك٤ٜخ حُظَط٤ذ حَُٔى١ حُظخ٢ُ: 

ٍٝ أًزَ ٖٓ حُ٘و٤ٜش، ٣ٝؼِْ أًؼَ ٖٓ حُ٘و٤ٜش ك٤غ طظـ٠ِ َٓى٣خ :  - ٍح

 حَُإ٣ش ٖٓ حٍُٞحء.
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ٍٝ ُِ٘و٤ٜش، ٣ؼِْ ٓخ طؼِٔٚ حُ٘و٤ٜش رل٤غ ط٠٘ؾ َٓى٣خ : حَُإ٣ش  - ٍٝ ٓٔخ ٍح

 ٓغ.

ٍٝ أٛـَ ٖٓ حُ٘و٤ٜش، ٣ؼِْ أ - هَ ٓٔخ طؼِٔٚ حُ٘و٤ٜش ٣زَُ َٓى٣خ  ٖٓ ٍح

«ه٬ٍ حَُإ٣ش ٖٓ هخٍؽ
(912)

ر٘خء ». ٝٗخٛي حُظَط٤ذ حَُٔى١ ٓؤهًٞ ٖٓ 

٧ى٣ٖٝ ٣ٞ٤َٓ« حَُٝح٣ش
(919)

. 

حُظيحهَ ؿ٤َ حُٔٔٞؽ ر٤ٖ حُل٢٘ ٝح٧ه٬ه٢، ًٌُٝي ٓغ ٓلخ٤ْٛ  -2

ٜٝٓطِلخص أهَٟ، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ ٓ٘خه٘ش هٜٚ ُٔلٔي ٤ِٔ١ش، ٓخُؿخ  ر٤ٖ 

هٜٜٚ ىٕٝ ط٣ٞٔؾ ك٢٘ أٝ ك١ٌَحٌُخطذ ٝ
(914)

. 

٫ٝٗي إٔ أكٌخّ ٍٟٞحٕ ح٣َ٤ُٔش ٝح٧ه٬ه٤ش ٫ طظ٘خٓذ ٓغ ٗويٙ ُِز٠٘ 

 حَُٔى٣ش.

٣لٍٞ ٍٟٞحٕ ٗوي ُـش حُوٜش ا٠ُ ٗوي ُـ١ٞ ٓزخَٗ، ٝٗخىٍح  ٓخ ٣َر٢  -9

حٓظطخػظٚ حُِـ٣ٞش رـٔخ٤ُش حُز٘خء حُو٢ٜٜ ًٔخ ك٢ اٗخٍطٚ ػٖ ُـش حُوٜش ػ٘ي 

طؼي ٓـَى ٤ِٓٝش ٠٣٩خف حُلٌَس أٝ ٩رَحُ حَُٔى »ظ٢ ُْ ؿٔخٍ أرٞ كٔيحٕ، حُ

«ٝأكيحػٚ، ٝاٗٔخ أٛزلض أىحس ؿٔخ٤ُش ٓٔظٜيكش ٌُحطٜخ ٝرٌحطٜخ
(911)

. 

٣ـِذ ػ٠ِ ًظخرش ٍٟٞحٕ حُ٘وي٣ش ١خرغ حَُٔحؿؼخص حُ٘وي٣ش أٝ حُٔوخ٫ص  -4

ا٠ُ ٙ  99حُٔلَىس، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُؤْ حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٣ٔظؤػَ رٜللخص ًظخرٚ ٖٓ ٙ

ظ٘خٍٝ ٌٛح حُؤْ أػٔخٍ طٔؼش ػَ٘ هخٛخ ، رَ إ حُؤْ ح٧ٍٝ ح١ٌُ . 912٣ٝ

٣ظ٘خٍٝ طو٤٘خص حَُٔى ٣زيٝ أٗٚ ٌٓظٞد ك٢ كظَس طخ٤ُش ٌُِظخرش حَُٔحؿؼخص ٝحُٔوخ٫ص 

ح٩كَحى٣ش ٌُٜح حُوخٙ أٝ ًحى ٤ٌُٕٞ رٔؼخرش حُظ٤ٜٔي ح١ٌُ ٣ٔٞؽ ؿؼِٜخ ك٢ ًظخد 

 ٝحكي.

يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٤َٓٝ ٛ٘خُي ٜٗٞس ٝحٟلش ٨ُهٌ رخ٫طـخٛخص حُـي٣

ًز٤َ ٫ٓظويحّ طو٤٘خطٜخ ٝٓلخ٤ٜٛٔخ حَُٔى٣ش، ر٤ي إٔ ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش طؼـِ ػٖ كَٔ 

ًُي ًِّٚ، ٝإ ًخٗض هي ططٍٞص ًؼ٤َح  رخطـخٙ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ػٖ 

« أٓجِش حَُٝح٣ش ح٧ٍى٤ٗش: ىٍحٓش ك٢ أىد ٓئْٗ حَُُحُ حَُٝحث٢»ًظخرٚ حُ٘وي١ 

( ح١ٌُ ٣زطٖ ٌٛٙ حُٜ٘ٞس ٫ٝ ٣ظَٜٛخ، اً ؿِذ ػ٠ِ ٗويٙ ك٤٘جٌ حُي٣٘خ٤ٓش 6886)

ٝحُٔويٍس ػ٠ِ حُظل٤َِ ٝحُظل٤َٔ ٝحُٔوخٍٗش ٝحُلٌْ ٝح٤َُٔ حُظو٤ِي١ ا٠ُ 

 حُٟٔٞٞػ٤ش ٝرؼٞ ُٞحُّ حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢.

                                                                 
 .46-45. المصدر نفسو ص ص812

 .181-181. بناء الرواية مصدر سابق ص ص813

 .48. البنى السردية ػ مصدر سابق انظر: ص814

 .63. المصدر نفسو ص815



 ـ 461ـ  

ػ٠ِ إٔ طـِـَ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٣ظـ٠ِ ٣َٛلخ  ُيٟ 

ؼ٤ٖ حُـيى، ًٌَٝٗ ٓؼخ٫  ٌُُي أًٗٔٞؿ٤ٖ ٖٓ حُٔـَد ٝح٤ُٖٔ. أٛيٍ حُ٘وخى ٝحُزخك

ٚ: حُز٤٘ش ٝحُي٫ُش»ػزي حُلظخف حُلـ١َٔ )حُٔـَد( ًظخرٚ  (، 6881« )ػظزخص حُ٘

(، روٜي طل٤َِ رؼٞ 6899« )ػظزخص»ٓؼظٔيح  ػ٠ِ ؿ٤َحٍ ؿ٤٤٘٘ض ك٢ ىٍحٓظٚ 

ٓظ٘ٞػش ٖٓ حُؼظزخص ٤ٜٗخ ، ٝاٟخءس ١ز٤ؼش حُؼ٬هش حُظ٢ طو٤ٜٔخ ٓغ أٌٗخٍ 

حُوطخرخص، ٝحٓظو٬ٙ حَُٝحر٢ حٌُٔٔ٘ش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ رخه٢ ٌٓٞٗخص حُ٘ٚ، ٟٖٔ 

ر٤٘ش ى٤ُ٫ش ٤ُٞٔٗش طَحػ٢ ٤ٓخم اٗظخؽ حُوطخد ١َٗٝٚ ٝطيحُٝٚ، ٝط٘ـ٤َ ٓلخ٤ْٛ 

ٓليىس ٟٖٔ طٔؼ٬ص ٝطٔؼ٬٤ص ٤ٜٗش ٓظ٘ٞػش: ػظزخص حُ٘ٚ ك٢ حُوطخد 

حُٔويٓش ًؼظزش ك٢ حُوطخد ُٔلٔي رَحىس(، ٝ« ح٠ُٞء حُٜخٍد»ح٩ريحػ٢ )ٍٝح٣ش 

حُ٘وي١ )ٓويٓخص ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ حُ٘وي٣ش(، ٝحُلٞحٍ ٝح٫ٓظـٞحد ًؼظزش ٤ٜٗش 

ٓٞح٣ُش ُٔوخٍرش رؼٞ ٓوٞٓخص حُوطخد حُ٘وي١ ٝٓٔخءُظٜخ )حُلٞحٍ ٝح٫ٓظـٞحد 

 ػ٘ي ػزي حٌُز٤َ حُوط٤ز٢(.

ٝأًي حُلـ١َٔ إٔ طل٤َِ حُؼظزخص ٣َطز٢ رخ٫هظزخٍحص حُظ٢ ٣ويٜٓخ طٍٜٞ 

، ٝح٧هٌ رخ٫ػظزخٍ هخ٤ٛش حُظـْ٘ ٓيه٬  أ٤ُٝخ  Le Paratexteحُ٘ٚ حُٔٞح١ُ 

ُظو٣َذ ػ٬ثن حُ٘ٚ رخُٔٞح١ُ ح٢ُٜ٘ ٝكٜٜٔخ ك٢ ا١خٍ ٢ُٞٔٗ، ٣٘طِن ٖٓ اٗظخؽ 

 حُؼِْ ح٧ىر٢، ٣ٝوق ػ٘ي كيٝىٙ ٝأٗٔخ١ طِو٤ٚ. 

ٝطٜ٘ٞ هخ٤ٛش حُظـْ٘ ػ٠ِ حػظزخٍحص أٓخ٤ٓش طوٚ ؿِٔش ٖٓ حُٔظخَٛ 

ٙ: ٓؼٔخ٣ٍش حُ٘ٚ، أٗٔخ١ حُظؼخ٢ُ ح٢ُٜ٘، حُؼزَ ـ  ح٤ُٜ٘ش ط٘يٍؽ ك٢ ٓلّٜٞ حُظ٘خ

٤ٜٗش، حُظ٘خٙ أٝ حُظؼخُن ح٢ُٜ٘، ح٤ُٜ٘ش ح٬ُكوش، ح٤ُٔظخ ٤ٜٗش )ٌٌٛح ًخٗض 

 حُظَؿٔش؟!(. 

ٝحٓظوِٚ ٖٓ طل٬٤ِطٚ ح٤ُٜ٘ش ػ٬ع هٞحػي، ٫ طٔؼَ هٜي٣ش ك٠ٍٞ حُؼظزش 

ٗظـخُٜخ، ٝإ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٤ُٜ٘ش أٝ ؿ٤خرٜخ كلٔذ، ٝاٗٔخ طٔؼَ أ٠٣خ  ١َحثن ح

ٓؼ٤خ٣ٍش حُظِو٤ٚ أٝ حُظٞؿ٤ٚ، ٝك٢ حٍطزخ١ رؤ١َٝكش حُٔئُق ٝحُٔئُق 

 ٝطٍٜٞحطٚ حُ٘ظ٣َش ٝحُٜٔ٘خؿ٤ش ك٢ حٌُظخرش ٝحُظل٤َِ، ٝحُوٞحػي ٢ٛ:

حُوخػيس ح٠ُٝ٧، ٝطوق ػ٘ي حُٔظَٜ حُظ٤ًَز٢ ُِؼظزش ح٤ُٜ٘ش ٖٓ ك٤غ »

ٝريحثِٚ، اٜٗخ هخػيس ط٘ظَ ا٠ُ  هيٍطٜخ حُظٔؼ٤ِ٤ش ػ٠ِ حكظٞحء ١َٝٗ ح٩ٗظخؽ ح٢ُٜ٘

 حُؼظزش ك٢ ا١خٍٛخ حُؼخّ ً٘ٚ ٓٞحُ ٤ُٔخم حُؼَٔ ح٧ىر٢ ٝحُ٘وي١ ٝحُل١ٌَ.

حُوخػيس حُؼخ٤ٗش، ٝطؼظزَ حُؼ٬هش ح٤ُٜ٘ش ػ٬هش ط٤٘٤ٔ٠ش طلون ٗٞػخ  ٖٓ 

حُظـخٍٝ ٝحُظلخٍٝ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ رو٤ش ٌٓٞٗخص ٌٛح حُؼَٔ أٝ ًحى، ٝحُظ٤ٔ٠ٖ ٓوظَف 

ل٤َٜ حُلي٣غ ػٖ ؿِٔش ٖٓ حُٔويٓخص حُظ٢ طلون ٗٞػخ  ٖٓ ١ًَِٓ ٣ٔظلخى ٓ٘ٚ ط

 حُظل٤َِ ح٤ُٔخه٢ ح١ٌُ ٣ـؼَ ٖٓ حُؼظزش ر٤٘ش ٤ٜٗش ٣ٍَٟٝش ٩ٗظخؽ حُٔؼ٠٘.
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حُوخػيس حُؼخُؼش، ٝطؼَٝ ُٜخ هخ٤ٛش حُوَحءس حُٔظؼيىس حُظ٢ طَطز٢ رظٞظ٤ق 

 حُؼظزش رخػظزخٍ ٤ٓخهٜخ ح٢ُٜ٘ أٝ ح٢ُٜ٘ حُٔٞح١ُ حُٔ٘لظق ػ٠ِ ٓوخٛي حُٔئُق

«ٝآٌخٗخص حٌُظخرش
(911)

. 

حػظٔي حُلـ١َٔ، ًٔخ أَٗٗخ، ك٢ طلي٣ي حُؼظزخص ا٠ُ ح٠ُٞحر٢ حُظ٢ ٟٝؼٜخ 

ًؤٓٔخء حُٔئُل٤ٖ ٝحُٔويٓخص ٝحُؼ٘خ٣ٖٝ ٝح٩ٛيحءحص ٝحُؼ٘خ٣ٖٝ حُٔظوِِش »ؿ٤٘٤ض، 

ٝحُلٞحٍحص ٝح٫ٓظـٞحرخص ٝؿ٤َٛخ رٞٛلٜخ ػظزخص ُٜخ ٤ٓخهخص طٞظ٤ل٤ش طخ٣ٍو٤ش 

«وظٍِ ؿخٗزخ  ٣ًَِٓخ  ٖٓ ٓ٘طن حٌُظخرش٤ٜٗٝش، ٝٝظخثق طؤ٤ُل٤ش ط
(919)

. 

إ حُؼظزخص إً ػ٬ٓخص طيهَ ك٢ حُظ٤ًَذ حُي٢ُ٫ ُِ٘ٚ حَُٝحث٢، ٝطل٤َ 

ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٬هخص حٌُِٔ٘ش ُِؼ٬هش )حُوٜش( ًٔؼ٠٘، طليى ؿِٔش ٖٓ 

حُٞظخثق حُظ٢ طؼ٤ٖ حُؼَٔ ح٧ىر٢ أٝ ٠ٓٔٞٗٚ، أٝ طٔ٘ق حُ٘ٚ ه٤ٔظٚ ٓ٘ـِح  رٌُي 

ق: ط٤ٔٔخط٤ش، طؼ٤٘٤٤ش، اٜٗخ٣ٍش. ػْ ٣زخُؾ حُلـ١َٔ ك٢ ه٤ٔش ٌٛٙ ػ٬ع ٝظخث

:ٕ  حُؼ٬ٓخص، ٗؤٕ ٗوخى حُؼ٬ٓخط٤ش حَُٔى٣ش، ك٤ًٌَ ٓٔظ٣ٞخص ُِؼ٘ٞح

 حػظزخٍ حُؼ٘ٞحٕ ٜٗخ  )روٜٞٙ حُ٘ٚ(.

َّ حُِٔلٞظ حَُٝحث٢.  طلو٤وٚ ُٔ

 اٗظخؿٚ ُلخثيس حُ٘ٚ.

ٍ حُ٘وي حُؼ٢ٓ٬ حَُٔى١ ػ٠ِ حٓظَحط٤ـ٤ش حُؼ٘ٞح ّٞ ٕ أٝ حُظ٤ٔٔش، ٌُٖٝ ُوي ػ

حُِٔخ٤٤ٖٗ رظ٤ًَِْٛ ػ٠ِ حُِٔلٞظ٤ش ٝٓؼٞح حُٔيٟ حُِـ١ٞ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ 

رٌخِٓٚ ُٔخ ٣و٤ٔٚ حُؼ٘ٞحٕ ٖٓ ػ٬هخص ٓظ٘خرٌش ٓغ ر٤٘ش حُ٘ٚ، ٝػ٬ثوٚ حُيحه٤ِش، 

ٌُُٝي ًخٕ طل٣ٌَ ؿ٤٘٤ض ٖٓ حُؼظزخص، ًٝؤٕ اٛٔخُٜخ أٝ حُظو٤َِ ٖٓ ٗؤٜٗخ ٠٣ؼق 

ٓغ ح٫ٓظـَحم ح٢ٗ٬ٌُ٘ ح١ٌُ ٣ؤَ حُٔو٤ِش، ٣ٝل٤َ حُ٘وي حُي٫ُش ٫ٝ ٣ٔظو٤ْ ٌٛح 

ا٠ُ ٓظَٜ ٢ٌٗٞٓ ٝحٛق، ًٔخ ك٢ ٌٛٙ حُٔزخُـش حُوٜي٣ش ك٤ٖ ط٠ل٠ ػ٠ِ 

:ٚ  حُظل٤َِ، ٫ٝ ط٘زؼن ٓ٘

ُ٘لٔٚ ٟٝؼخ  « ح٠ُٞء حُٜخٍد»ٖٓ ٌٛح حُٔ٘ظٍٞ، ٣ظوٌ ػ٘ٞحٕ ٍٝح٣ش »

٤ِ٤٤ش. ٝٛٞ أ٠٣خ  أٍٝ هخٛخ  ك٢ حُظٌَ٘ ٝح٫ٗظـخٍ. اٗٚ ٗٞحس حُلٌخ٣ش ٝرئٍطٜخ حُظو

« ح٠ُٞء حُٜخٍد»ػظزش طِؾ ٖٓ ه٬ُٜخ ػٞحُْ حُ٘ٚ، ٌٝٛح حُٟٞغ ٛٞ ٓخ ٣ـؼَ 

ك٠ٍٞح  ٝظ٤ل٤خ  ٟٖٔ حُز٤٘ش حُلٌخث٤ش ُ٘ٚ حَُٝح٣ش، ٝك٠ٍٞ طٔظَٜٙ رو٤ش 
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حُؼظزخص، ٌٌٛح طٔظؼ٤ي حُوٜي٣ش حُٔؼ٤٘ش ٫هظ٤خٍ ػ٘ٞحٕ حَُٝح٣ش ٤ٛـخ  ٤ٜٗش 

«ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُلوَحص ٝحُٔوخ١غ حَُٔى٣ش طظ٠ٖٔ رؼ٠خ  ٖٓ أرؼخىٙ حُظ٤ًَز٤ش
(919)

. 

أهَٟ ٢ٛ ًِٔش ؿ٬ف حَُٝح٣ش »ٝطظزيٟ ٌٛٙ حُٔزخُـش أ٠٣خ  ك٢ ط٘خُٝٚ ُؼظزش 

ٝٓوخٍٗظٜخ ر٘ٚ حَُٝح٣ش، ًٝخٕ حُلـ١َٔ ٗظَ ا٤ُٜخ ػ٠ِ أٜٗخ طظزخىٍ حُظؤػ٤َ ٓغ 

ػظزش ٗٚ حَُٝح٣ش أٝ حُ٘ٚ ػٔٞٓخ ، ٧ٕ ح٧ؿِلش طظـ٤َ رظـ٤َ حُطزؼخص، ٝاًح ًخٗض 

حُؼ٘ٞحٕ ىحه٤ِش، كبٕ ػظزش ًِٔش حُـ٬ف هخٍؿ٤ش، كوي ٫ طٌٕٞ ٛ٘خى ًِٔش، ٝهي 

٣ٟٞغ طؼ٣َق ر٤َٔس حُٔئُق، ٝهي ٠٣طَ حُٔئُق ا٠ُ َٓحػخس ه٤٠ش ح٫ٗظ٘خٍ 

 ًخُٜ٘خػش ٝحُظ٣ُٞغ ٝأٓجِش حَُٝحؽ.

ٝٝؿي حُلـ١َٔ ك٢ ػظزش ػخُؼش ٓؼَ ح٩ٛيحء أ٤ٔٛش هخٛش ُظؼخُوخطٚ ح٤ُٜ٘ش، 

ُٔيحهَ ح٤ُٝ٧ش ٌَُ هَحءس ٌٓٔ٘ش ُِ٘ٚ، ٝكن ٓخ ٍحّ ٌٛح حُظل٤َِ أكي ح»رٞٛلٚ 

َُٝرٔخ ًخٗض ػظزش ح٫ٓظ٬ٍٜ ٝظ٤ل٤ش أًؼَ ٖٓ رو٤ش «. ا٠ُ ارَحُٙ ٝط٤ٟٞلٚ

حُؼظزخص، ٧ٗ٘خ ٗوظطغ حُ٘ٚ ـ حُٔطِغ، ٝحُلـ١َٔ ٫ ٣ظو٠ٜ حُٜٔطِلخص 

ريح٣ش حُٔٔظؼِٔش، كخ٫ٓظ٬ٍٜ، رَأ٣ٚ، حٓظٜ٘خى ٟٓٞٞع ك٢ حُلخ٤ٗش، ػخىس ك٢ 

حُؼَٔ ح٧ىر٢، أٝ ك٢ هخٍؽ حُؼَٔ.. ٝاٗٔخ طؼ٢٘ رؼي ح٩ٛيحء، إ ٝؿي ٛ٘خى اٛيحء، 

ٝهزَ حُٔويٓش. ٖٓ ٛ٘خ ٣ٜزق حُظٔخإٍ ػٖ ٓظِلع ح٫ٓظ٬ٍٜ أَٓح  أٓخ٤ٓخ  ُلْٜ ٤ٓخم 

طٞظ٤لٚ، كٖٔ ٛٞ حُٔئُق حُٞحهؼ٢ أٝ ح٢ُٔٛٞ ُ٘ٚ ح٫ٓظٜ٘خى، ٖٝٓ ح١ٌُ ٣وظخٍٙ 

ٝهي « حُؼزخٍس حُٔلظخك٤ش»ٗٚ ح٫ٓظٜ٘خى ٜٓطِق ٣ٝطِن حُ٘وي ػ٠ِ «. ٣ٝوظَكٚ

٣ٌٕٞ حُٔئُق ٛٞ ٝحٟؼٜخ، ٝهي طوظل٢ أٓؼخٍ ٌٛٙ حُؼزخٍحص حُٔلظخك٤ش ػٖ ًظخد 

رَٓظٚ، ٌُٖٝ حُلـ١َٔ ٣ؼخِٜٓخ ًٔظِلع
(918)

. ٣ٝٔظلخى ٖٓ ٌٛح حُِٔلٞظ٤ش هخْٓ رـيحى 

ٗظخؽ حُظ٤ٟٞق إٔ حُِٔلٞظ٤ش ٗظخؿظٞؿ٤ٜٚ حُيحه٢ِ، أٓخ حُؼزخٍحص حُٔلظخك٤ش ك٢ٜ 

هخٍؿ٢، ٝهي ٫ ط٘يؿْ ك٢ ٓؼ٠٘ حُ٘ٚ، أ١ إٔ ح٫ٓظ٬ٍٜ حُٔل٢٠ ا٠ُ ػزخٍس 

ٓلظخك٤ش هي ٣ٌٕٞ ٓط٤ش. ٝحُٔئحٍ ٛٞ ا٠ُ أ١ كي ٗؼي ح٫ٓظ٬ٍٜ حُٔوزّٞ ٖٓ ؿ٤َ 

ٜٗٞٙ حٌُخطذ، ك٢ كؼ٤ِش حُ٘ٚ، ٝٛٞ ٓٞؿٚ هخٍؿ٢؟ َٝٛ ٛٞ ؿِء ٖٓ حُوٍٞ 

إٔ ح٢ُ٘ٔ٧ ح١ٌُ ٣ٔؼ٠ »أٟٝق « حُِٔلٞظ٤ش»؟ ًٝخٕ ٓئُق Illocutoireحُلخػَ 

ؿٚ ا٫ اًح  Operatoircsا٠ُ طؼ٣َق ٓلخ٤ْٛ كؼّخُش  ّٞ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ٓلّٜٞ حُٔ

هَِ ٖٓ ػ٤ٓٞٔظٚ، ٝاكيٟ حُطَم حٌُٔٔ٘ش ٌُُي ٢ٛ، هزَ ًَ ٢ٗء، حٓظِٜخّ 

ح٤ٌُِ٘ش ُوخ٤ٛش ٝطٞؿ٤ٜ٤ش  Indiceحُٔلّٜٞ حُٔ٘طو٢، ٝح٫ٛظٔخّ حُ٘ي٣ي رؤهَ ح٧ىُش 

ؿٚ ٖٓ ؿٜش، ٝح٩ٗـخ٣ُش  ٓؼ٤٘ش، ٝأ٠٣خ   ّٞ ٟٝغ كي ٜٓٔخ ًخٕ ٝح٤ٛخ  ـ ر٤ٖ حُٔ

Performativite  ِؿٜش أهَٟ، ٝاًح ٓخ حطزؼ٘خ ٌٛٙ حُط٣َوش كَٜٔ٘ ا٠ُ ط٤٤ٔ ٖٓ

حُّٔٞؿٚ ػٖ حُظخَٛس حُؼخٓش حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ، ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ ط٤ٔٔظٜخ رخُظٞؿ٤ٚ 
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Roodalisation إٔ ٓخ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ إٔ ، ٝطؼ٣َلٜخ ػ٠ِ أٜٗخ حٗؼٌخّ ك٢ حُِـش ُلو٤وش

٣ٌٞٗٚ، أٝ ٣٘ؼَ رٚ أٝ ٣لٌَ رٚ، أٝ ٣وُٞٚ، أٝ ٣لؼِٚ ٣٘يٍؽ ك٢ ا١خٍ ٓ٘ظٍٞ 

«هخٙ
(961)

. 

اػ٬ٗخ  « »ػظزش حٌَُ٘ ٝحُظ٣ٞ٘ٚ»ٍٝأٟ حُلـ١َٔ ك٢ ػظزش أهَٟ ٢ٛ 

ُِلٌخ٣ش ٝػ٘خَٛٛخ ٖٓ ىحهَ حُلٌخ٣ش. اٜٗخ أ٠٣خ  ػظزش ٛخٖٓ َٓؿؼ٢ طٞظلٚ 

ٖ: ك٢ ٜٗخ٣ش« ح٠ُٞء حُٜخٍد»ٍٝح٣ش   ٓخىطٚ حُلٌخث٤ش ػ٠ِ ٓٔظ٤٣ٞ

ػ٠ِ ُٔخٕ ٛي٣ن « َٓٝ حُِٖٓ»حٓظؼٔخٍ كٌخ٣ش ٗل٣ٞش ٧كٔي حَُٔحر٢  -6

 (.99-92حُؼ٢ٗٞ٘٤ )حَُٝح٣ش ٙ ٙ 

ُـخى ٍُٞحٕ ٟٖٔ حُٔل٢ٌ، ٝػ٠ِ ُٔخٕ « آكخى ح٥ٗٔش رٕٞٗٞ»حٓظؼٔخٍ كٌخ٣ش  -2

 ٝٓخ رؼيٛخ(. 691كخ١ٔش )حَُٝح٣ش ٙ

« ح٠ُٞء حُٜخٍد»حٗلظخف حُٔل٢ٌ ك٢ ٖٓ ٌٛح حُٔ٘ظٍٞ، طزَُ ٌٛٙ حُؼظزش 

ػ٠ِ ر٤٘خص كٌخث٤ش ُٜخ ػ٬ثن ٓليىس ر٤ٔخهخص حُلي٣غ حَُٝحث٢ ٝٓٞحهق 

ٗو٤ٜخطٚ، ٢ٛٝ حُٔٞحهق حُظ٢ طٌ٘ق ػٜ٘خ ١ز٤ؼش حهظ٤خٍ حُلٌخ٣ش، ٝطٔظَٜٛخ 

ٗٞػ٤ش حُز٤٘ش حُظؼ٤ِو٤ش حُٜٔخكزش ُٜخ، ٫ٓظؼٔخٍ حُلٌخ٣ش إً، رٔٔظٞحٛخ ح٧ٍٝ 

حَُٝحث٢، ٓوٜي٣ش ٓٞؿٜش طٔ٘ق ٫هظ٤خٍ حُل٠خء ٓوخٓخ  أ٤ُٝخ   ٝحُؼخ٢ٗ، ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ

«ُظؤ٤ًي ٤ٓخهخص حُظؼخُن حُلٌخث٢
(966)

. ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ حُلـ١َٔ ٣ٞٓغ ٓلخ٤ْٛ 

حُظ٘خٙ ا٠ُ حَُٔؿؼ٤ش حُظخ٣ٍو٤ش ٝح٣َ٤ُٔش، أ١ اكخُش ىحهَ حُ٘ٚ ا٠ُ ٓخ ٛٞ 

٘ش حُٔئَٗ هخٍؿٚ ك٢ ؿ٤َ ٓخ ٛٞ ٓيٕٝ، اطخكش ُٔيٟ حُظؤ٣َٝ ح١ٌُ ٣زِـٚ ك٢ ٓؼخ٣

ػظزش حٌَُ٘ ٝحُظ٣ٞ٘ٚ ٌٓٞٗخ  »ح٢ُِ٘ٓ رخٗلظخف حَُٝح٣ش ػ٠ِ ُٖٓ حٌُظخرش، ُظـيٝ 

«َٓؿؼ٤خ  ٓيٓـخ  َٜٜٝٓ٘ح  ٟٖٔ ٗٚ حَُٝح٣ش، ٓظ٬ٜ  ؿ٤َ ٓ٘لَٜ ػ٘ٚ
(962)

 . 

ٍرٔخ ًخٕ ٌٛح ٫ ٣٘ٔـْ ٖٓ ٗوي ٣ؼ٠٘ رخُز٤٘ش ٣ٝظَٞٓ ا٠ُ ى٫ُظٜخ ٜٗخؿ٤ش 

٘خ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ حُظؼ٤ْٔ ٣ٝٔظؼ٤ٖ رَٔؿؼ٤ش ٓؼَك٤ش طيػ٢ حُؼِْ، ر٤٘ٔخ ٛٞ، ًٔخ ٫كظ

هخٍؿ٤ش طٔٞؽ طؼخُوخطٚ ٓغ ٓئَٗحص ٝٝهخثغ ؿ٤َ ٓيٝٗش. ٝحػظوي إٔ حُوٞٝ ك٢ 

ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ططز٤و٤خ  ٣ٔظيػ٢ طيه٤ن ٬ٛك٤خطٜخ ُٜ٘ٞٙ أىر٤ش ػَر٤ش، 

ٝح٧ْٛ طٔل٤ٚ ٓلخ٤ٜٛٔخ ٝآ٤ُخطٜخ حُيحه٤ِش ٟٔخٗش ٬ُطٔخم ٝح٫ٗٔـخّ ٗلٞ حُظو٤َِ 

ٔق ٝحُٔزخُـش ٝحُُٞغ رخ٤ٗ٬ٌُ٘ش، ٌٝٛح ٝحٟق أ٠٣خ  ك٢ ٓزلؼ٢ حٌُظخد ٖٓ حُظؼ

ح٧ه٣َ٤ٖ ػٖ ػظزش حُٔويٓش ك٢ ًظخرخص ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ حُ٘وي٣ش ٝػظزش حُلٞحٍ 

ٝح٫ٓظـٞحد ػ٘ي ػزي حٌُز٤َ حُوط٤ز٢، ٝإ ًخٗض أهَ حٗيكخػش ك٢ ًُي حُُٞغ ح١ٌُ 
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ٛخص حُـي٣يس َٓٛٞٗش رخٓظؼٔخُٜخ ٓخى حُٔزلغ ح٧ٍٝ، أ١ إٔ هخر٤ِخص ططز٤ن ح٫طـخ

 حُ٘وي١ ٝحُٔؼَك٢ ػ٠ِ ػَحثٜخ ٝط٘ٞػٜخ ٝطؼو٤يٛخ.

ٝحُظِٓض آٓ٘ش ٣ٞٓق )ح٤ُٖٔ( ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٫ٝ 

« طو٤٘خص حَُٔى ك٢ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن»٤ٓٔخ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ح٢ٌُِ٘ ك٢ ًظخرٜخ 

٢ طوي٣ٔٚ ٌُِظخد، ٫ؿظٜخىٛخ (، ٝأريٟ ػزي حُِٔي َٓطخٝ حٍط٤خكٚ، ك6889)

ٝكَٜٛخ حُ٘ي٣ي ػ٠ِ حُظؼِن رخُـي٣ي، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٜٗخ ٌِٓض حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ 

٫ ٣وَِ ٖٓ أ٤ٔٛش رلؼٜخ »، ا٫ إٔ ًُي «ح١ٌُ ًؤٗٚ حؿظيٟ ح٤ُّٞ ٖٓ هز٤َ حُظخ٣ٍن»

ح١ٌُ ٗٞى إٔ ٣ظلَ ك٤ٚ حُوَحء ح٧ًخٍّ رلخثيس ٝؿ٘خء، ٧ٕ حُٔ٘خٛؾ ٝحٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش 

ُظ٢ طٌرَ ٝطظٔخه٢ ك٢ ٓٞح١ٜ٘خ )٣َٜٝ٘ف حُْٞٛ ٛ٘خ ا٠ُ كَٗٔخ هٜٞٛخ ، ٢ٛٝ ح

حُزِي ح١ٌُ ٛيٍّ حٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش رٔويحٍ ٓخ ٛيٍّ ح٧ُٔخٕ حٌُٔحٛذ حُلِٔل٤ش(، هي 

«ٌٕٗٞ ٗلٖ ٫ ٗزَف ُٜخ ٖٓ حُـخ٤ِٖٛ
(969)

. 

ٝر٤٘ض حُزخكؼش ٗلٜٔخ إٔ طوخٍد ػيىح  ٖٓ حُظو٤٘خص حَُٔى٣ش حُظ٢ ط٘طِن ٖٓ 

حَُٝح٣ش ح٤٘ٔ٤ُش، ٧ٓزخد ًؼ٤َس ًًَص ٜٓ٘خ ؿيس حُٟٔٞٞع ح١ٌُ ُْ طـي  ر٤٘ش

حُزخكؼش ىٍحٓش ٜٓ٘ـ٤ش ٓزوظٜخ ا٤ُٚ، ٝطٞحكَ حُٔؼط٠ حَُٝحث٢ ح١ٌُ ٣ٔٔق رٔوخٍرش 

ػيى ٖٓ طو٤٘خطٚ حَُٔى٣ش حُٔوظِلش، ٝهٜي حُظـ٣َذ حُل٢٘ ح١ٌُ ٣٘طِن ٖٓ حُٜٔ٘ؾ 

ٖٓ حُيحهَ )حُل٢٘(، ٫ ٖٓ  حُز١ٞ٤٘ ح٢ٌُِ٘ ح١ٌُ ٣وخٍد ر٤٘ش حَُٔى حَُٝحث٢

ٝحُ٘ؼٍٞ رٔٔئ٤ُٝش حُ٘وي حُظ٢ طظزٍِٞ، ٓؼ٬ ، ك٢ اٟخءس »حُوخٍؿ٢ )حَُٔؿؼ٢(، 

حُط٣َن أٓخّ حَُٝحث٢ ٢ً ٣ٌظذ ٬ٌٗ  كي٣ؼخ ، ًح حطـخٙ ٓليى حَُإ٣ش ٝح٣ُٜٞش 

«حُل٤٘ش
(964)

. ٝهي آػَص ٣ٞٓق إٔ طوَٕ حُ٘ظ٣َش رخُظطز٤ن، ك٢ ىٍحٓظٜخ ُؼ٬ػش 

٢ ا٠ُ ػ٬ػش حطـخٛخص ٓوظِلش، ٗٔز٤خ ، ٝطظلخٝص رَأ٣ٜخ، ٖٓ ك٤غ ٗٔخًؽ ٍٝحث٤ش ط٘ظٔ

 حُٔٔظٟٞ حُل٢٘ ٌَُ ٝحكيس ٜٓ٘خ ػٖ ح٧هَٟ، ٢ٛٝ:

 ٣ُِي ٓط٤غ ىٓخؽ، ًٗٔٞؿخ  َُِٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش )حُظو٤ِي٣ش(.« ح٤َُٛ٘ش»

 ُٔؼ٤ي ػُٞو٢، ًٗٔٞؿخ  َُٝح٣ش ط٤خٍ حُٞػ٢ )حُلي٣ؼش(.« حُٔٔخٍ حُؼ٬ػش»

ُٔلٔي ٓؼ٠٘، ًٗٔٞؿخ  َُِٝح٣ش حُـي٣يس )أٝ حُٞحهؼ٤ش « ٓي٣٘ش ح٤ُٔخٙ حُٔؼِوش»

 حُٔؼخَٛس(.

أٟٝلض ٣ٞٓق أٜٗخ ٫ طظٞه٠ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ح٢ٌُِ٘ ح١ٌُ ظَٜ ٌٓ٘ أٝحثَ 

حُٜٔ٘ؾ »ٌٛح حُوَٕ، ُيٟ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ،ػْ حٗظ٠ٜ، ٓخص )ٌٌٛح؟!(، رَ 

٣ٚ، ٌٓ٘ حُز١ٞ٤٘ حُٔؼخَٛ حَُٔىح٢ٗ )حُل٢( ح١ٌُ طزٍِٞص )ٝرَُص( آٍحء ٓ٘ظَ

أٝح٢ٓ ٌٛح حُوَٕ.. ٝػ٠ِ ٣ي ؿِٔش ٖٓ حُ٘وخى حُل٤٤َٖٔٗ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ٖٓ 

                                                                 
 .8-7ص ص  1997ػ دار الحوار ػ الالذقية ػ « تقنيات السرد في النظرية والتطبيق». يوسف، آمنة: 813

 .9و ص. المصدر نفس814
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َ: ٓظ٤لخٕ )ٝح٧ٛق ٛٞ طِك٤ظخٕ( طٞىٍٝٝف، ٝؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض ٫ٍٕٝٝ رخٍص  هز٤

ٝؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ ٝٓٞحْٛ.. ٖٓٔ حٗطِوٞح، ك٢ ٍٛي آٍحثْٜ حُ٘وي٣ش، ٓظؤػ٣َٖ، 

(، ٝرؤرلخع حُؼخُْ حُِـ١ٞ 6891-6861أٓخٓخ ، رآٍحء ٓيٍٓش ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ )

ػ٠ِ إٔ ٓؼَ ٌٛٙ ح٥ٍحء هخرِش ُِ٘وخٕ، («. 6869-6919ح١َٔ٣ُٞٔ ى١ ٤َٓٞٓ )

ك٤ٌق طٔٞص ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٝٓخ طِحٍ ٓئػَس ك٢ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ح٢ٌُِ٘ ح١ٌُ طِظِٓٚ؟ 

٤ًٝق طـي إٔ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ طِظِٓٚ طزٍِٞ ٌٓ٘ أٝح٢ٓ حُوَٕ، ر٤٘ٔخ حًظ٘لض 

٢ٌُِ٘ ك٢ كَٗٔخ ك٢ ٓطِغ حُٔظ٤٘٤خص؟.. حُن. إ ػٔش آٍحء ؿ٤َ ٗظ٣َش حُٜٔ٘ؾ ح

 ٤ِٓٔش ٝطـخك٢ حُٞحهغ ح١ٌُ ططٍٞ ك٤ٚ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ح٢ٌُِ٘. 

ُْ طول٢ ٣ٞٓق طآػَٛخ رـ٤٘٤ض ػ٠ِ ٝٙ حُوٜٞٙ، ٝإ ؿِذ ػ٠ِ ططز٤وٜخ 

حُ٘وي١ ٓٔٞف ٖٓ حُظز٢٤ٔ، طـ٘زخ  ُظؼو٤يحص ٜٓ٘ـٚ، ٝحُٜٔ٘ؾ حُٔوظخٍ ػٔٞٓخ . ٝهي 

ض ططز٤وٜخ ٖٓ ه٬ٍ ػيى ٖٓ حَُإٟ حَُٔى٣ش ٝأٗٞحع حَُٝحس، ٝك٢ ًُي طظزيٟ هخٍر

 ِٗػظٜخ حُظز٤ٔط٤ش، ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

، «ح٤َُٛ٘ش»حَُإ٣ش حُؼ٘خث٤ش، حُظ٢ ط٘طِن ٖٓ ر٤٘ش حَُٔى ك٢ ٍٝح٣ش  -6

ٝطـظٔغ ك٤ٜخ ٍإ٣ظخٕ َٓى٣ظخٕ ٛٔخ: حَُإ٣ش حُيحه٤ِش، ٝح٧هَٟ حُوخٍؿ٤ش 

إٔ حُزخكؼش ٫ طٟٞق ٓؼ٠٘ حُظو٤ِي١، ٝطظؼيى حٓظؼٔخ٫طٜخ ٌُٜح  )حُظو٤ِي٣ش(. ٝٛ٘خ ٗـي

حُٔلّٜٞ، ًٔخ ك٢ ٝٛلٜخ ُِٞحهؼ٤ش/حُظو٤ِي٣ش، ٫ٝ ٤٘٣َ طخ٣ٍن حٌُٔحٛذ حُ٘وي٣ش ا٠ُ 

 ٓؼَ ٌٛح حٌُٔٛذ.

، ح١ٌُ ٣٘طِن «ح٧ٗخ»ٓؼِٔخ ٣ـظٔغ ك٤ٜخ ٍح٣ٝخٕ حػ٘خٕ، ٛٔخ: حَُح١ٝ ر٤ٔ٠َ 

، ح١ٌُ ٣٘طِن ٖٓ أِٓٞد «حُٜٞ»َ ٖٓ أِٓٞد حَُٔى حٌُحط٢، ٝحَُح١ٝ ر٤ٔ٠

حَُٔى حُٟٔٞٞػ٢، ٝٛٔخ ٍح٣ٝخٕ، حكظَٟض حُزخكؼش أٜٗٔخ ٣٘ظ٤ٔخٕ ا٠ُ حُ٘ٞع 

حُؼخ٢ٗ ٖٓ أٗٞحع حَُٝحس ك٢ حَُٔى حَُٝحث٢ حُؼَر٢، ح١ٌُ ٣زَُ ك٤ٚ ٍح٣ٝخٕ 

ٓظٜخٍػخٕ أٝ ٓظ٘خه٠خٕ، رخُو٤خّ ا٠ُ ٟٓٞٞػٜٔخ حُٔ٘ظَى. ُٝؼَ حُزخكؼش ط٤َ٘ 

ٞح١ٍ ح١ٌُ ٫ ٣ئى١ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ حُظٜخٍع أٝ حُظ٘خهٞ، ا٠ُ ٓزيأ حُظؼيى حُل

 ٝاٗٔخ حُظ٘ٞع ٝحُظؼيى ٝح٫هظ٬ف.

حَُإ٣ظخٕ حَُٔى٣ظخٕ، حُٔظؼيىس )حُلي٣ؼش( ٝحُوخٍؿ٤ش )حُظو٤ِي٣ش(، ٝٛٔخ  -2

، ك٤ٖ ٣ظ٘خٝد «حُٔٔخٍ حُؼ٬ػش»حَُإ٣ظخٕ حُِظخٕ ط٘طِوخٕ ٖٓ ر٤٘ش حَُٔى ك٢ ٍٝح٣ش 

، ٓغ أرطخُٚ حُؼ٬ػش، ك٢ حَُٝح٣ش ػٖ ك٤خطْٜ حُل٤٘ش حَُح١ٝ حُظو٤ِي١، ر٤ٔ٠َ حُٜٞ

ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، ٓلٔلخ  حُٔـخٍ ُْٜ ٢ً ٣ؼزَٝح ػٖ ٍإحْٛ حَُٔى٣ش حُٔظؼيىس، ػزَ 

٤َٟٔ ح٧ٗخ. ٝٓ٘لخُح  ٖٓ ػْ، ا٠ُ ٍإحْٛ ٝٓٞحهلْٜ حُٔوظِلش، ػ٠ِ ؿَحٍ حُ٘ٞع 

« ظَٝؿٜش حُ٘»ح٧ٍٝ ٖٓ أٗٞحع حَُٝحس. ٫ٝ ٣ول٠ إٔ حُزخكؼش هَٜص ٜٓطِق 

ك٢ حُ٘وي حُل٢َٔٗ حُـي٣ي، ا٠ُ « حُظزج٤َ»ك٢ حُ٘وي ح٩ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ، ٜٝٓطِق 

 أ٤ٟن كيٝىٙ ػ٠ِ أٗٚ ٣ؼزَ ػٖ ٍإ٣ش َٓى٣ش أٝ ٓ٘ظٍٞ َٓى١.
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، «ٓي٣٘ش ح٤ُٔخٙ حُٔؼِوش»ٝػخ٣٘ض حُزخكؼش ػ٬ع ٍإٟ ٓوظِلش ك٢ ٍٝح٣ش  -9

٣َ١وش ط٤خٍ ٢ٛ حَُإ٣ش حُيحه٤ِش حُظ٢ طـ٢ء ك٢ ٌَٗ ٓ٘خؿخس )ُٓٞٗٞؾ ىحه٢ِ( ػ٠ِ 

حُٞػ٢، ٝحَُإ٣ش حُوخٍؿ٤ش )حُظو٤ِي٣ش ٝحُـي٣يس( )ًٝخٗض ٓٔظٜخ حُلي٣ؼش ٖٓ هزَ!( 

حُظ٢ ٣زَُ ك٤ٜخ طخٍس حَُح١ٝ ر٤ٔ٠َ حُٜٞ، ح١ٌُ ٣٘طِن ٖٓ أِٓٞد حَُٔى 

حُٟٔٞٞػ٢، ك٢ ر٤٘ش حَُٝح٣ش حُظو٤ِي٣ش )حُٞحهؼ٤ش(. ٝطخٍس أهَٟ، ٣زَُ ك٤ٜخ حَُح١ٝ 

ٖٓ أِٓٞد حَُٔى حُٟٔٞٞػ٢. ؿ٤َ أٗٚ ك٢ ر٤٘ش  حُ٘خٛي، ح١ٌُ ٣٘طِن ـ أ٠٣خ  ـ

حَُٝح٣ش حُـي٣يس، ح٧ِٓٞد ح٧ًؼَ ٟٓٞٞػ٤ش، ح١ٌُ طٌٕٞ ك٤ٚ ػ٤٘خ حَُح١ٝ، حُ٘خٛي 

رٔؼخرش حٌُخ٤َٓح ح٤ُٔ٘ٔخث٤ش حُظ٢ طِظو٢ حٍُٜٞ ٝح٤ٗ٧خء حُظوخ١خ ، آ٤ُخ ، هخٍؿ٤خ ، 

ِظَحع حَُٔى١ ٓلخ٣يح . ٝطظ٬ٓق ك٢ ٌٛح ح٫ٓظؼٔخٍ ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس اٗخٍحص ُ

(، 6829«)أًٍخٕ حَُٝح٣ش»ك٢ حُ٘وي ح٫ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ ًٔخ ػ٘ي ح.ّ. كٍٞٓظَ ك٢ 

(، ٝٛٔخ أٓزن رٌؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخى حُل٤٤َٖٔٗ ح٣ٌُٖ 6816« )ر٬ؿش حُوٚ»ٝرٞع ك٢ 

أٗخٍص ا٠ُ حٓظ٬ثٜخ رْٜ. ُٝيٟ ٓ٘خه٘ظٜخ ُز٤٘ش حُِٓخٕ  حَُٔى١، حهظَٜص حُزخكؼش 

ًٗٔٞؽ ٍٝحث٢ ٝحكي، ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ُٓخ٤ٗخ  هخُٜخ  ك٢  ك٢ ٓوخٍرش ٓؼظْ  حُظو٤٘خص ػ٠ِ

، حُظ٢ ط٤ٔطَ ػ٤ِٜخ، ا٠ُ كيّ «حُٔٔخٍ حُؼ٬ػش»ٓـَٔ ر٤٘ظٚ حَُٔى٣ش، ٛٞ ٍٝح٣ش 

َّ ٝحُو٤خٍ  ًز٤َ، طو٤٘خص ط٤خٍ حُٞػ٢ حُلي٣ؼش، حَُٜٔ٘ٔس ػزَ حٌُحًَس ٝحُظيحػ٢ حُل

٤خص ٫ ط٘ظ٢ٔ ٝحُلِْ ٝحُُٔٞٗٞٞؽ حُيحه٢ِ، ٝٓخ ا٠ُ ًُي، ٬ٗٝكع إٔ ٌٛٙ حُظو٘

ُـ٤٤٘ض ٝأٟخٍرٚ، رخُويٍ ح١ٌُ طز٢ٔ ك٤ٚ أ٠٣خَ طو٤٘خص ٖٓ حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ 

 حُزخ١ٍ٬ٗ ٝٓخ ٢ٔٓ رخُ٘وي حُـي٣ي ح٫ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ.

ٝك٢ ٓٔظٟٞ طخٍ، حٗط٬هخ  ٖٓ ٓٔظ٣ٞخص  حُِٓخٕ حَُٔى١  حُؼ٬ػش، كٔذ 

 ط٤ٜ٘ق ؿ٤٘٤ض، هٔٔض حُزخكؼش حُظو٤٘خص ا٠ُ ه٤ٖٔٔ، ٛٔخ:

ٔلخٍهش حَُٔى٣ش، أ١ حُظو٤٘ظخٕ حُِظخٕ طوؼخٕ ك٢ ٓٔظٟٞ حُ٘ظخّ، طو٤٘ظخ حُ -أ

ح٧ٍٝ، ك٤ٖ ٫ ٣ظطخرن حُ٘ظخّ ك٢ ح٤ُِٖ٘ٓ، ُٖٓ حَُٔى ُٖٝٓ حُلٌخ٣ش، ٣ٝ٘٘ؤ 

ػٜ٘ٔخ طو٤٘ش ح٫ٍطيحى، رؤٗٞحػٚ حُؼ٬ػش: حُوخٍؿ٢ ٝحُيحه٢ِ ٝحُِٔؿ٢، ٝطو٤٘ش 

 ح٫ٓظزخم )أٝ ح٫ٓظَ٘حف(.

« حُٔيس»حُظو٤٘خص حُظ٢ طوغ ك٢ ٓٔظٟٞ طو٤٘خص حُلًَش حَُٔى٣ش، ٢ٛٝ  -د

حُؼخ٢ٗ، ح١ٌُ ٣ُؼ٠٘ رو٤خّ َٓػش حَُٔى، حُظ٢ طظَٝحف ر٤ٖ حُظ٣َٔغ ٝح٩رطخء، 

رٌَ٘ طزَُ ٓؼٚ حُظو٤٘خص أٝ حُلًَخص ح٧ٍرغ: طو٤٘ش حُظِو٤ٚ، ٝطو٤٘ش حُلٌف، 

ٝٛٔخ طؼ٬ٕٔ ػ٠ِ ط٣َٔغ كًَخص حَُٔى، ٝطو٤٘ش حُٜٔ٘ي ٝطو٤٘ش حُٞٛق، ٝٛٔخ 

ارطخء كًَش حَُٔى، رٌَ٘ ٣ْٞٛ حُوخٍة رظٞهلٜخ ػٖ ح٢٠ُٔ، أٝ طؼ٬ٕٔ ػ٠ِ 

رظطخرن ح٤ُِٖ٘ٓ، ُٖٓ حَُٔى ُٖٝٓ  حُلٌخ٣ش، ٓٔخ ٣ْٜٔ ك٢ حٌُ٘ق ػٖ ح٧رؼخى 

حُ٘ل٤ٔش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ُِ٘و٤ٜخص حَُٝحث٤ش، ٣ٝل٤ي ًُي طؼي٣َ  حُزخكؼش ُظو٤ْٔ 

ظَكض حُزخكؼش ؿ٤٘٤ض ٤ُْٜٔ ك٢ حٌُ٘ق حًٌٍُٔٞ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُظز٢٤ٔ . ٝهي حػ

رٔؼَ ٌٛح حُظؼي٣َ ٝحُظز٢٤ٔ، ٫ػظوخىٛخ إٔ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ح٢ٌُِ٘، ٓ٘ـِن ػ٠ِ 
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٫ طط٤َ حُٞهٞف ًؼ٤َح  ػ٘ي رؼٞ حُٞظخثق حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٢ »ٗلٔٚ، حٗـ٬هخ  ؿؼِٜخ 

«طئى٣ٜخ َُِٔى، طو٤٘خطٚ حُٔوظِلش
(961)

، ٓظ٘زٜش ا٠ُ حٗـ٬هٜخ ػٖ ح٧رؼخى حُ٘ل٤ٔش 

ه٤٘ش ح٫ِٗ٫م ا٠ُ »حَُٝحث٤ش، ٓٔخ ىػخ ا٠ُ طؼي٣َ كٌٍ ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ُِ٘و٤ٜخص 

ٝحػظويص إٔ « ٓ٘خٛؾ أهَٟ، ًخُٜٔ٘ؾ حُ٘ل٢ٔ أٝ ح٫ؿظٔخػ٢.. أٝ ٓٞحٛٔخ.

حَُٔحؿغ حُ٘خؿِس ك٢ ٜٓ٘ـٜخ ه٤ِِش، ٤ُْٝ ًُي ٛل٤لخ ، ًٔخ ٍأ٣٘خ ٖٓ هزَ، ُٝؼِٚ 

ٔٚ طؼٌٍ كُٜٜٞخ ػ٤ِٜخ أٝ ح٫ٓظلخىس ٜٓ٘خ. ٝىحكؼض ػٖ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ ٣ظٜ

هٜٞٓٚ رؤٗٚ ٣ِـ٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٔـظٔغ ٝح٩ٗٔخٕ
(961)

. 

ػٔش حُظزخٓخص ك٢ طوي٣َ حُزخكؼش ُٔلّٜٞ ح٩كخُش حُوخٍؿ٤ش، ٧ٕ حُٔ٘خٛؾ 

ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُ٘ل٤ٔش ٝح٧ٓط٣ٍٞش ٫ طٔظ٘ي ا٠ُ ٓؼَ ٌٛح حُٔلّٜٞ، ٢ٛٝ ططٍٞص 

ًؼ٤َح  ٝٛخٍص ك٢ ِٛذ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ؿ٤َ إٔ 

خكؼش هخٓض رٔلخُٝش ؿ٣َجش طئًي ح٫ٓظ٬ى حُٔؼَك٢ ٝحُٜٔ٘ـ٢ ٌُٜٙ ح٫طـخٛخص حُز

 حُـي٣يس ُيٟ ٬١ثغ حُ٘وي ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢.

 قضايا في السرد: -3-2

ؿِذ ػ٠ِ حُ٘وي حُظطز٤و٢ حُٔظَٜ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش 

حُؼَحم( ٖٓ حُؼ٘خ٣ش رزؼٞ ه٠خ٣خ حَُٔى. ًٝخٗض ؿٜٞى ػزي هللا ارَح٤ْٛ )

حُٔلخ٫ٝص ح٧ًؼَ حٓظلخىس ٝح٧ًؼَ طٔخٌٓخ  ٜٓ٘ـ٤خ ، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ًظخرٚ 

(، ٝهي 6881« )حُٔظو٤َ حَُٔى١: ٓوخٍرخص ٗوي٣ش ك٢ حُظ٘خٙ ٝحَُإٟ ٝحُي٫ُش»

ؿٔغ ك٤ٚ ػيىح  ٖٓ ٓوخ٫طٚ ٝأرلخػٚ، ٤َ٘ٓح  ا٠ُ حٗظيحى ػٞى حُظل٤َِ حَُٔى١ ُِوٜش 

 َح  ٖٓ ٓظخَٛ ٌٛٙ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس.ٝحَُٝح٣ش حُؼَر٤ش رخػظزخٍٙ ٓظٜ

ٝحهظخٍ ٗٔخًؽ ٖٓ حُظؤ٤ُق حُو٢ٜٜ ك٢ حُؼَحم، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓـٔٞػش 

ه٤ٜٜش ٖٓ َٜٓ ُزٜخء ١خَٛ. ٝحٗطِن ك٢ ٓوخٍرخطٚ حُ٘وي٣ش ٖٓ اٌٗخ٤ُش حَُإ٣ش 

ٝحُٜٔ٘ؾ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٢ٛٝ ١خُٔخ ػُٞـض ػ٠ِ أه٬ّ حُزخكؼ٤ٖ 

ٞ ًح ارَح٤ْٛ ٣ؼِف ًؼ٤َح  ٖٓ حُٔؼِٝكخص حُٔظٞحطَس، ك٤ليى ٓل٢ٜٓٞ ٝحُ٘وخى، ٝٛخ ٛ

حَُإ٣ش ٝحُٜٔ٘ؾ، ٟٓٞلخ  ٓيٟ طيحهَ ٛخط٤ٖ ح٤ًَُِط٤ٖ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش، 

اػخىس حُ٘ظَ ك٢ حُٔ٘ـِ حُ٘وي١ حُؼَحه٢ حُلي٣غ »ٝٓٞؿٜخ  حٛظٔخٓٚ ا٠ُ ٍَٟٝس 

«ُٔ٘ـِ حُ٘وي١!حُٔظؼِن رخُوٜش حُو٤َٜس ٝحَُٝح٣ش، ُِٞهٞف ػ٠ِ كخُش ٌٛح ح
 (969)

 .

ّٕ حُٔظخرؼخص حُ٘وي٣ش ح٣َُٔؼش ك٢ حُٜلق ٝحُٔـ٬ص طلظوي طٔخٓخ   ٝهٍَ حرظيحء أ
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حَُإ٣ش ٝحُٜٔ٘ؾ، ٝٛٞ طؼ٤ْٔ ٫ ٣ـي١ ك٢ ط٘و٤ٚ حُٟٞؼ٤ش ٝحٓظ٘طخهٜخ ى٫٫ص 

ٓؼ٤٘ش، كؼٔش ٓخ طَ٘٘ٙ حُٔـ٬ص ًٝ ه٤ٔش ٗوي٣ش، ٠٣خف ا٠ُ ًُي إٔ ٟٝؼ٤ش حُ٘وي 

 ح٠ُٝ٧.طئهٌ ٖٓ حٌُظذ رخُيٍؿش 

ٝػٔش طؼ٤ْٔ آهَ ٫ ٣ظ٘خٓذ ٓغ حُيهش حُؼ٤ِٔش ٝح٬ُٔٓش حُٜٔ٘ـ٤ش حُظ٢ ٣ظل٠ِ 

 :ٍ ُوي ريأ حُ٘٘خ١ حُ٘وي١ ك٢ ٓـخٍ »رٜخ ٗوي ػزي  هللا ارَح٤ْٛ حُظطز٤و٢، ك٤ٖ ٣وٞ

ىٍحٓش حُوٜش حُو٤َٜس ٝحَُٝح٣ش ٝٗويٛٔخ ك٢ حُؼَحم حٗطزخػ٤خ ، ًٝخٕ حُزلغ ك٤ٚ 

ؼز٤َ ػٖ ٌٓٞٗخص حُٞحهغ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝح٫هظٜخى١ ٓظًَِح  كٍٞ هيٍس حٌُخطذ حُظ

، ٖٝٓ ىٝحػ٢ حُلٌْ رخُظؼ٤ْٔ أ٠٣خ  إٔ حُ٘خهي ٫ ٣ليى كظَس حُزيح٣ش «ٝح٫ؿظٔخػ٢

إٔ ٓؼظْ حُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش »٣ٝظٜق رلؼٚ ػ٠ِ حُؼّٔٞ رِـش حُظؼ٤ْٔ، ًؤٕ ٣ًٌَ 

حُظ٢ ٗلض ٌٛح حُٔ٘ل٠، ُْ طٌٖ طٜيف ا٠ُ ٓوخٍرش كو٤و٤ش ُِ٘ٚ، رَ ًخٗض 

خص ٝرلٞػخ  حؿظٔخػ٤ش أٝ ٗل٤ٔش أٝ طخ٣ٍو٤ش، ُٔزذ ر٢٤ٔ، ًٜٞٗخ طيٍٝ كٍٞ ىٍحٓ

حُ٘ٚ، ٫ٝ طظـِأ ػ٠ِ ٬ٓٓٔظٚ، ٝإ كيع، ٝحٓظطخػض إٔ طوظَد ا٤ُٚ، كٌُي 

٢ٌُ طٔو٢ ػ٤ِٚ ٓٔخ طٞكَص ػ٤ِٚ ٖٓ ٓو٫ٞص حُٞحهغ حُوخٍؿ٢، أ١ ؿؼِٚ كو٬  

«ُٔـٔٞػش ٖٓ حُٔؼخٍف حُٔظَحًٔش ػزَ حُظخ٣ٍن
(969)

. 

إٔ كخٍ حُ٘وي ٫ طوظِق ًؼ٤َح  ػٔخ ًًَ، ؿ٤َ إٔ ؿٞحٗذ أهَٟ  حُٜل٤ق،

ٓوظِلش ٫ طلظَٔ ُـش حُظؼ٤ْٔ، ٝح٧ؿيٟ إٔ ٣ٍٞى ٗٔخًؽ ٓئ٣يس ٧كٌخٓٚ حُٔطِوش، 

ٝٛخٍ حُ٘ٚ »ًٌُٝي ًخٕ كٌُٔٚ ػ٠ِ ٤ٗٞع حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ك٢ َٓحكَ ٓليىس: 

١ ٝك٤ؼ٤خص حُ٘ظْ حُٔؼخ٢ُ ٛٞ ح١ٌُ ٣ظ٤ق ُِ٘خهي، رُٜٔٞش، ططز٤ن ٍٓٞٝػٚ حُلٌَ

، ر٤ي أٗ٘خ «ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش حُظ٢ ٝٛلض ك٢ ًظذ حُلٌَ، أٝ حٓظٔيص ٖٓ حُٞحهغ

ِٓ٘ظلض ػٖ ٌٛٙ ح٬١٫ه٤ش، ا٠ُ حُـَٞٛ حُْٜٔ ك٢ رلؼٚ، ٝٛٞ ٗوي ح٧هٌ حُلَك٢ 

٬ُطـخٛخص حُـي٣يس ىٕٝ َٓحػخس ٜٓ٘ـ٤ش ؿي٣يس طٞحك٢ حُٜ٘ٞٙ حُؼَر٤ش، كظظلٍٞ 

آ٤ُخص حُظل٤َِ ػٖ ًُي حُٜٔ٘ؾ، ٝؿٜخُ ٓلخ٤ٛٔٚ حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش حُظ٢ طٔظؼ٤َ »

حُوخٙ، ا٠ُ ػ٤ِٔش ه٣َٔش ٫ طٜيف ؿ٤َ حٓظ٘زخ١ ٓخ ٣ظلن ٝآ٤ُخص حُٜٔ٘ؾ 

حُٔٔظؼخٍ، ٝطزيأ آٌٗحى ه٤٠ش ٍؿخ٣ش ك٢ حُوطٍٞس، أ٫ ٢ٛٝ ح٫ٓظـ٘خء ػٖ ًَ ٓخ 

٫ ٣ظطخرن ٝٓلَىحص حُٜٔ٘ؾ، ٝك٘ي ًَ ٓخ ٣ظطخرن ٓؼٚ، ٣ٜٝزق حُٜيف ٛٞ 

«ًحطٜخ، ٫ حُٔوخٍرش حُ٘وي٣ش حُوخٛش حُٔطخروش رليّ
(968)

. ٝأٍٝى ٓؼخ٫  ٌُُي ططز٤ن 

حُٜٔ٘ؾ حٍُٔٞكُٞٞؿ٢ ح١ٌُ حؿظَكٚ رَٝد ػٖ ر٤٘ش  حُلٌخ٣ش حُوَحك٤ش ح٤َُٓٝش، 

ّٕ أ١ حٓظؼخٍس ًخِٓش ٤ُ٥خص  ٝٓلخُٝش ططز٤وٚ ػ٠ِ حُوٜش حُو٤َٜس أٝ حَُٝح٣ش. ا

هللا ارَح٤ْٛ ـ ٣وٞى  ٜٓ٘ؾ ىٝٗٔخ َٓحػخس ه٤ٜٛٞظٚ ٟٓٞٞع حُيٍّ ـ كٔذ ػزي

ىٕٝ ٗي ا٠ُ اه٠خع حُٔخىس ح٧ىر٤ش ٤ًِش ا٠ُ ٓٞهق ٓٔزن، ٤ٓٝظْ اهٜخء ًَ ٓخ 
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٤ُْ ُٚ ػ٬هش رٌُي حُٜٔ٘ؾ، ٝػَٔ ؿ٤َ ٛخىف ٓؼَ ٌٛح ٤ٓوٞى ا٠ُ حُٞهٞع ك٢ 

حُؼي٤ٓش، ٣ٝظزغ ٌٛح إٔ ٣ظلٍٞ حُ٘ٚ حُو٢ٜٜ أٝ حَُٝحث٢ ا٠ُ ٓـٔٞػش ٖٓ 

ٍ حُٜٔطِق حُـي٣ي ح١ٌُ كَٟٚ ٜٓ٘ؾ رَٝد، حُٔو٫ٞص حُـخٓيس حُظ٢ طٔظظَ رظ٬

ىٝٗٔخ طٔؼَ ُٔخ ط٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ٍإ٣ش ٖٝٓ ه٤ٜٛٞش ك٢  حُٔؼخُـش ٝحُظل٤َِ 

 كٔذ حُـْ٘ أٝ حُ٘ٞع ح٧ىر٢، أٝ كٔذ حُظخَٛس ح٩ريحػ٤ش.

٣ل٤ي كي٣غ حُو٤ٜٛٞخص حُؼوخك٤ش ػ٘ي حرَح٤ْٛ ك٢ طيػ٤ْ أرلخع ح٣ُٜٞش ك٢ 

حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش ا٠ُ ٓؼَكش »ا٠ُ ري٣َ ٗوي١ ٣لٍٞ ح٧ىد ٝحُ٘وي. ٌُُٝي ىػخ ارَح٤ْٛ 

إٔ »، ٝا٠ُ كْٔ حُو٠خ٣خ ح٩ؿَحث٤ش ح٤ُٝ٧ش، ٤ُٔظط٤غ حُ٘وي حُـي٣ي «اريحػ٤ش أ٤ِٛش

٣ٞحَٛ كل٣َخطٚ رخ٫طـخٙ ح١ٌُ ٣وظخٍ، ٝرخُؼٔن ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ، كؤٍٝ حُوطخد 

ٌُي، ح٩ريحػ٢ ٝحٓؼش ٝهٜزش، ٫ٝ ري ٖٓ طلون حُٔؼَكش ك٢ ح١ٌُ ٣٘ظيد ٗلٔٚ ُ

«٫ٝ ريّ إٔ ٣ٌٕٞ ٗظخؽ كل٣َخطٚ ٓؼَك٤خ ، ٤ًٔخ ٣ٌٕٞ ػِٔٚ ٓٔٞؿخ  
(921)

. 

ُوي ٤ِٓ ارَح٤ْٛ ٗـِٚ ك٢ حُ٘وي حُظطز٤و٢ رلَٛٚ ػ٠ِ ح٣ُٜٞش حُٔظٔؼِش ك٢ 

ٝػ٢ حُو٤ٜٛٞش، ِْٝٗٔ ًُي ك٢ طؼ٤٠ي َٓ٘ٝػٚ حُ٘وي١، ٓظلَىح  رَإ٣ظٚ 

َٟ إٔ ٣ٜيٍ ػٖ ٍإ٣ش ط»حُوخٛش ك٢ حَُٔى، ك٤ٖ ػزَ رَٜحكش إٔ رلؼٚ 

حُٔؼخٍف طظلخٍٝ ٫ٝ طلظَد، ٝػ٤ِٚ كبٗٚ ٓي٣ٖ ُزؼٞ ٓخ طِٞٛض ا٤ُٚ حُزلٞع 

حُٔؼ٤٘ش رخَُٔى، ٌُ٘ٚ ٣زيأ ٖٓ طٍٜٞ ٓـخ٣َ، كٜٞ، ٫ ٣ظؼٔي ػ٠ِ ػ٘خث٤ش حُوطخد 

ٝحُلٌخ٣ش أٝ ٓٔظٟٞ ح٧هٞحٍ ٝح٧كؼخٍ، ٗؤٕ حُظ٤خ٣ٍٖ حَُث٤ٔ٤ٖ ك٢ حَُٔى٣خص حُظ٢ 

ٓخ « إٔ حُٔخىس حُلٌخث٤ش»حهظ٬كٚ ك٢ ٍإ٣ظٚ َٝٗف «. ٝهل٘خ رب٣ـخُ ػ٠ِ حطـخٛخطٜخ

ٛٞؿخ  َٓى٣خ ، ٌٝٛح حُٔظٖ، اٗٔخ ٛٞ ه٬ٛش ًٔخ ٢ٛ « ٓظٖ ٜٓخؽ»٢ٛ ا٫ 

حُؼ٘خَٛ حُل٤٘ش ح٧ٓخ٤ٓش، ٢ٛٝ حُليع ٝحُ٘و٤ٜش ٝحُوِل٤ش حُِٓخ٤ٗش ـ حٌُٔخ٤ٗش، 

رخُٞٓخثَ حَُٔى٣ش حُظ٢ ٠ٜٗض رٜٔٔش ٗٔـٜخ ٤ٛٝخؿظٜخ. ٝػ٤ِٚ، كخُٔظٖ، ٫ ٣ٌٖٔ 

ٌٕٞ، رخُ٘ٔزش ٌُٜح حُزلغ، ٛٞ حُليع ُٞكيٙ ـ أٝ حُٞظخثق حُظ٢ طٜ٘ٞ رٜخ إٔ ٣

ٓظـخٗٔش ٜٓخؿش ٛٞؿخ  ك٤٘خ ، « ًظِش»حُ٘و٤ٜخص، أٝ ح١٩خٍ ح١ٌُ ٣٘ظظٜٔخ. اٗٚ 

ٝطظٌٕٞ ه٤ٜٛٞظٚ ٖٓ طيحهَ ػ٘خَٛٙ ػ٠ِ ٗلٞ هخٙ ٤ٔ٣ِٙ ػٖ ؿ٤َٙ، ٝرٌٜح، 

«ٞىٙكبٕ حُٜٞؽ ًحطٚ ٫ ٣ظـِأ ػٖ حُٔظٖ، رَ ٣ؼط٤ٚ ٍٛٞطٚ ٝٝؿ
(926)

. 

ٝهي أػَٔ ارَح٤ْٛ حؿظٜخىٙ ك٢ ٍإ٣ظٚ ططز٤و٤خ  ػ٠ِ هٜٚ ٍٝٝح٣خص ٖٓ 

حُؼَحم، ٓؼَ ط٤ٜ٘لٚ ُِٔظٕٞ ك٢ ٓزلغ حُِٖٓ، ٓخ ىحّ ػٔش أٍرؼش ٗظْ أٓخ٤ٓش، 

طٔظؤػَ رخ٤ُٜخؿخص حُزخٍُس ك٢ حُوطخرخص حَُٔى٣ش حُظ٢ حٗظٜض رٞٛلٜخ ػ٤٘ش 

ٝػٔش طؼي٣َ ك٢ ٌٛٙ حُ٘ظْ ُِزلغ، ٢ٛٝ حُظظخرغ ٝحُظيحهَ ٝحُظٞح١ُ ٝحُظٌَحٍ، 

رظؤػ٤َ حُ٘ظ٣َش حُ٘ٔز٤ش ٝحُ٘ظَس حُؼ٤ِٔش ٓخ حٗؼٌْ ػ٠ِ ط٘خٝد ح٠ُٔخثَ ك٢ ِٛظٜخ 
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رخُِٖٓ، كؤكيع ٢ٔٗ حُظٌَحٍ، ٫ٝ طٌظل٢ ك٤ٚ رؼٞ حُٔظٕٞ رؤٕ طويّ َٓس ٝحكيس، 

ٝاٗٔخ  طؼظٔي ٗظخٓخ  ٣ٌٍَٛخ أًؼَ ٖٓ َٓس، طزؼخ  ُؼيى حُ٘و٤ٜخص حُٔ٘خًٍش ك٢ 

٤ش، ٌٝٛح ٣ئى١ ا٠ُ إٔ ٣ؼخى طوي٣ْ أؿِحء ًز٤َس ٖٓ حُٔظٖ، ٍٝرٔخ حُٔظٖ حُٔخىس حُلٌخث

 ًِٚ أًؼَ ٖٓ َٓس.

طظ٤ِٔ طؼ٬٤ِص ارَح٤ْٛ رطِحؿظٜخ ٝهٜٞرظٜخ ٝحٓظ٘خىٛخ ا٠ُ حهظزخٍ 

ُٜٔيٍٛخ، ٝك٢ حٓظؼٔخُٜخ حُٔزخَٗ ك٢ ٗوي حُٜ٘ٞٙ، حٓظ٤ؼخرخ  ٝطط٣َٞح  َُِٔى٣خص 

ٌُُي ك٢ طوي٣َٙ  حُٜ٘خث٢ ُ٘ظخّ حُظٌَحٍ،  ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ. ٬ُ٘ٝكع ًٗٔٞؿخ  

ٝحُٔظٖ ك٤ٚ طؼخى ٍٝح٣ظٚ، ٌٝٛح ٣ئى١ ا٠ُ ٍٟٔٞ كًَش حُِٓخٕ ك٢ حُلًَخص 

ح٬ُكوش ك٤غ طؼخى حُوِل٤ش حُِٓخ٤ٗش ٝحٌُٔخ٤ٗش ًحطٜخ. ًٔخ طظٌٍَ حُٞهخثغ ٝح٧كيحع 

ٝحُ٘و٤ٜخص، كـ٤ٔغ ٌٓٞٗخص حُٔظٖ، رخٓظؼ٘خء ٍإ٣ش حُٔخٍى، طظَ ػخرظش، ٌُٖ 

إ٣ش ٓوظِلش ػٖ ؿ٤َٛخ ك٢ ًَ َٓس، رٔخ ٫ ٣وِوَ طؼخهذ حُٔظٖ ُٓخ٤ٗخ  حَُ
(922)

. 

أػخٍ ارَح٤ْٛ حُؼي٣ي ٖٓ ه٠خ٣خ حَُٔى ك٢ ًظخرٚ، رِـش ٗوي٣ش ٓٔظٞػزش ٝىه٤وش، 

ٜٝٓ٘خ: ط٘خٙ حُلٌخ٣ش ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس، ٝظ٤لش حَُإٟ ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس، 

ٝحث٢، حُٞظخثق حُز٘خث٤ش حٓظ٘طخم حُوطخد ٝطؼ٣ْٞ حَُٔؿغ، ٗظْ ٛٞؽ حُٔظٖ  حَُ

 َُِإٟ ك٢ حَُٝح٣ش. ٣ٝظٜق ٗويٙ حُظطز٤و٢ رخُٜلخص حُظخ٤ُش:

 حُٔؼَكش حُ٘ظ٣َش ٝطـخٜٗٔخ. 

 حُٟٞٞف حُٜٔ٘ـ٢ ٝحطٔخهٚ. 

 ٓؼخٍٟش حَُٔؿؼ٤ش حُل٤َٔٗش رَٔؿؼ٤خص أهَٟ ٓؼَ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش. 

 ح٫ٗ٘ـخٍ ربػخٍس أٓجِش حُ٘وي. 

 حُٜيٍٝ ػٖ َٓ٘ٝع ٗوي١. 

َحى ٝحَُ٘ف ا٠ُ ر٬ؿش ؿي٣يس هخرؼش ٟٖٔ حُٔظٖ حُلٌخث٢ حُ٘لٍٞ ٖٓ ح٫ٓظط 

 ٗلٔٚ.

ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ ارَح٤ْٛ ٣طٞع اٗـخُحص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش 

ٝحَُٝح٣ش َُإ٣ظٚ حُ٘وي٣ش رٔخ ٣ـؼَ ٖٓ ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ حؿظٜخىحطٚ حُز٤٘ش، 

٣َٛق ٌُٜٙ  هطٞس ػ٠ِ ٣َ١ن ح٫ٓظو٬ٍ حُل١ٌَ، كٜٞ ٣٘طِن ٖٓ ٓٞهق ٗوي١

 ح٫طـخٛخص حُـي٣يس.

٫ٝ ٣ؼل٤٘خ ًُي ٖٓ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ٢ٗء ٖٓ ؿِزش حُيٍّ حَُٔى١ رٔلخ٤ٛٔٚ 

حُظ٘خٙ ٝحَُإٟ »ٝآ٤ُخطٚ ٝاؿَحءحطٚ ٝٗزٌش ػ٬هخطٚ ػ٠ِ ٓطٔق ٗـِٚ حُٔؼِٖ 

، ٝٛٞ ٗـَ ٣لظل٢ رخُٔؼ٠٘ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ٫رخٌَُ٘، ٌٝٛح ٓخ «ٝحُي٫ُش

 ؼي حُز٣ٞ٤٘ش.حٓظيًٍظٚ ٓ٘خٛؾ ٓظؼيىس ُٔخ ر
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َ: حُـَٞٛ »ٝأػِٖ كخَٟ طخَٓ )حُؼَحم( ك٢ ٓلظق ًظخرٚ  حُٜٞص ح٥ه

(، ٍَٟٝس ٓٞحؿٜش حُظلي١ حُل٠خ١ٍ حُـي٣ي 6882« )حُلٞح١ٍ ُِوطخد ح٧ىر٢

ٌٝٛح ح٫ٗلـخٍ حُ٘وي١ ٝحُ٘ظ١َ ٝحُٔؼَك٢ حُٞحٓغ ٝح٫ٜٗٔخى رٌَ٘ ؿي١ ك٢ ػ٤ِٔش 

، ٍٝر٢ ًُي، «َ حٌُزَٟاػخىس ط٤ٌَ٘ ٍإ٣خٙ حُ٘وي٣ش ك٢ ٟٞء ً٘ٞكخص حُؼٜ

حُ٘خهي حُؼَحه٢ ٩ػخىس حًظٔخد ًحطٚ، رَ ٝأىٍى ٌٛح حُ٘خهي »٣َٛلخ  أ٠٣خ ، رٔؼ٢ 

أ٤ٔٛش إٔ ٣ٌظ٘ق رظـَرظٚ حُوخٛش ٣َ١وٚ حُ٘وي١ حُوخٙ ٫ٞٛٝ  ا٠ُ حُظ٤ِٔ 

«ٝحُو٤ٜٛٞش، ٢ٌُٝ ٫ ٤٠٣غ ٛٞطٚ ر٤ٖ ك٘ي ح٧ٛٞحص حُٔظ٘خرٜش
(929)

. ٝظَٜ 

ٓغ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ػ٠ِ أٗٚ ٤َٓ طخَٓ حَُث٤ْ ا٠ُ حُظؼخَٓ 

طَكي « ٍإ٣خ ٗوي٣ش ٤ٓٞٓٞ ـ ٗؼ٣َش ؿي٣يس»٣٘خى١ ك٢ ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش رٔخ ٓٔخٙ 

ػ٤ِٔخص حُٞػ٢ حُ٘وي١ حُٔلظيٓش ك٢ حُٞحهغ حُ٘وي١ ك٢ حُؼَحم ٌٓ٘ أٝحهَ 

ٞ ربػخىس رؼ»حُٔزؼ٤٘٤خص ٝٓطِغ حُؼٔخ٤ٗ٘خص، ٝطظزيٟ ٓظخَٛ ٌٛح حُٞػ٢ حُ٘وي١ 

حُ٘وخى حُٔؼَٝك٤ٖ ط٤ٌَ٘ ٍإحْٛ حُ٘وي٣ش ك٢ ٟٞء حٌُ٘ٞكخص ٝحُٔؼط٤خص حُ٘وي٣ش 

ٝحُٔؼَك٤ش حُـي٣يس، ًٔخ حهظَٕ ًُي رظٍٜٞ أٛٞحص ٗوي٣ش ٗخرش طلظلض طـخٍرٜخ 

«حُ٘وي٣ش ىحهَ ا١خٍ حُٞػ٢ حُ٘وي١ حُـي٣ي
(924)

. 

٣ؼظوي طخَٓ رظٔخًٖ حُٔ٘ظٍٞحص ٝحُٔوخٍرخص ٝحُٔ٘خٛؾ ٝحُوَحءحص حُ٘وي٣ش 

ْٛ كيحػ٢ ٓ٘ظَى ٣ظًَِ ػ٠ِ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ًحطٚ. ٣ٝ٘ظوي طخَٓ ح٫ٓظؼخٍ ا٠ُ  ىحهَ

حُ٘ظَس حُٔلخ٣ؼش ُِ٘ٚ، ٢ٛٝ ه٤ٜٜش ٤ٗ٬ٌٗش، طٌظل٢ رٌ٘ق حُٔٔظ٣ٞخص 

حٓظٌ٘خٙ حُو١ٞ٤ ح٣َُٔش »ُِ٘ٚ، هخٛيح  ا٠ُ « ح٩ٗخ٣ٍش»ح٤ُ٘ٔ٧ش ٝح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤ش 

ٖ: حُظخ٣ٍن، حُٞحهغ، حُٔئُق، حُوخٍة،  حُظ٢ ط٘يّ حُ٘ٚ ا٠ُ ٤ٓخهٚ َٝٓؿؼٚ حُوخٍؿ٤٤

َ ح٤ٗ٧خء حُٔخى٣ش  ًّ ٓ٘ظٞٓش حُو٤ْ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش، حُِـش، حُظَحع، ٝ

ٝحَُٝك٤ش حَُٔث٤ش ٝؿ٤َ حَُٔث٤ش حُظ٢ طوغ هخٍؽ حُ٘ٚ، ٝطظٌَ٘ ك٤٘خ  ىحهِٚ ػ٠ِ 

ٓٔظٟٞ حُظ٘خٙ، رٞٛلٜخ ٌٓٞٗخص ٤ٜٗش ىحه٤ِش، ٫ رٞٛلٜخ ٓو٫ٞص ٓـَىس، أٝ 

أ٤ٗخء ك٤ٔش ِٓٔٞٓش ٝٓؼُِٝش ػٖ طٌِٜ٘خ حُـٔخ٢ُ ٝحُز٘خث٢  ٓظخَٛ ٓؼ٣ٞ٘ش أٝ

٬٣ٝكع إٔ طخَٓ ٓؼ٢٘ رظزؼخص حُٔٞهق ٖٓ ه٤٠ش حٌَُ٘ ٓٔخ «. ىحهَ ك٠خء حُ٘ٚ

ٗوي٣ش »ٛٞ ٓخثي ك٢ حُٔخكش حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش ا٠ُ ٝهظ٘خ حَُحٖٛ، ك٤ـي إٔ ٍإ٣خٙ 

ُلٔخد  ٝحهؼ٤ش كيحػ٤ش طَكٞ طـ٤٤ذ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ٝ ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ ٝحُظخ٣ٍو٢

«حُـٔخ٢ُ ٝح٢ٗ٬ٌُ٘ ٝحُِٜ٘ٔظ٢ )حُؼي٢ٓ(
 (921)

، أ١ إٔ ٗويٙ ٤ُْ رٔ٘ـخس ٖٓ ٣ًٍٞ 

ٍَٟٝس حُيٓؾ »ٌٛٙ حُو٤٠ش حُِٔٓ٘ش، كيػخ، ُظـ٘ذ ًُي أٝ حُظو٤َِ ٖٓ ١ٝؤطٚ ا٠ُ 

حُلؼخٍ ٝحُـي٢ُ ر٤ٖ ح٧ىٝحص حُٜٔ٘ـ٤ش ٝح٩ؿَحث٤ش َُِإ٣خ حُ٘وي٣ش حُليحػ٤ش، رٔخ ك٤ٜخ 
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ٖ ؿٜش، ٝر٤ٖ ٓ٘ظٞٓش حُو٤ْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٖٓ ٝٛق ٝطل٤َِ ٝطؤ٣َٝ ٓ

حُظ٢ ٣ٌ٘ق « ٍإ٣خ حُؼخُْ»حُظ٢ طِهَ رٜخ حُظـَرش ح٩ٗٔخ٤ٗش ٫ٞٛٝ  ٌُِ٘ق ػٖ 

«ػٜ٘خ حُ٘ٚ ػ٠ِ كي طؼز٤َ ٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ
(921)

. ٌٌٝٛح، حٛظيٟ طخَٓ ك٢ ٛٞؽ 

٧ٍٝ ٣َ١وظٚ رخُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤٘٣ٌٞش، ٝػخُؾ ك٢ ٟٞثٜخ رؼٞ ه٠خ٣خ حَُٔى ك٢ حُزخد ح

، ُٝؼِٚ ٗظَ ا٠ُ حُظو٤٘خص «حُٜٞص ح٥هَ ك٢ حُوطخد حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢»

أىٝحص اؿَحث٤ش ٫ طٔظِِّ ٛيٍٝٛخ ػٖ ١ز٤ؼش طٌٕٞ ٜٗخؿ٤ظٚ حُـي٣يس، كخٓظؼخٍ 

ٖٓ ٍٝح٣ش »ٖٓ رخهظ٤ٖ ك٢ رلؼٚ « حُٔٞٗٞك٤ٗٞش»ٝ« حُز٤ُٞل٤ٗٞش»ٜٓطِل٢ 

ٖٓ ٍكِش حُٜٔطِق  ، ٝطظزغ ؿخٗزخ  «حُٜٞص حُٞحكي ا٠ُ حَُٝح٣ش ٓظؼيىس ح٧ٛٞحص

ك٢ ح٫طـخٛخص حُ٘وي٣ش حُـي٣يس، ػ٘ي حٝٓز٢ٌٔ٘ ٤ُٕٝٞ ٤َُٓٞٓخٕ ٖٓ ًظخرٚ 

Technigues of Fiction Rriting  ًُٝٞخٕ ٝرخهظ٤ٖ ٖٓ ىٍحٓش ُزَحرٜخ ًَحؿٜخ ك٢

حُِ٘ػش حُلٞح٣ٍش ك٢ حُِ٘ػش ٓظؼيىس »(، ٜٓٔيح  ُيٍحٓظٚ 6891ٓـِش ى٣ٞؿ٤ٖ )

أٌٗخٍ حُٞػ٢، ر٤٘ٔخ ٟٝلٜخ، طخ٤ُخ  حػظٔخىح   ػ٠ِ أٜٗخ طؼخىٍ طؼيى٣ش« ح٧ٛٞحص

ػ٠ِ رخهظ٤ٖ ٗلٔٚ، ٓـٔٞػش حُؼ٘خَٛ حُلٞح٣ٍش حُٔوظِلش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُِـخص 

ٝأٛٞحص حُ٘و٤ٜخص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝحُـ٣َ٤ش ٟٖٔ طؤ٤ُق ٗـ٢ٔ ٝٓٔل٢ٗٞ ٓظٌخَٓ 

ٗز٤ٚ رخُلٞؽ رِـش ح٤ُٓٞٔو٠ حُلي٣ؼش. ػْ حٓظـَم ك٢ ٗظ٣َش رخهظ٤ٖ ٗخٍكخ  ا٣خٛخ، 

َ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ إٔ حُِ٘ػش حُلٞح٣ٍش طظٔظَٜ ك٢ حُؼَٔ حَُٝحث٢ ٓـٔيس ك٢ كًٌ

ح٧ٗٔخ١ حُلٞح٣ٍش حُؼ٬ػش حُظخ٤ُش: حُظٜـ٤ٖ، حُؼ٬هخص حُٔظيحهِش ًحص حُطخرغ 

حُلٞح١ٍ ر٤ٖ حُِـخص، أٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ رظؼخُن حُِـخص حُوخثْ ػ٠ِ حُلٞحٍ، ٝحُلٞحٍحص 

ح  ٫ٓظوٜخء رؼٞ ٓظخَٛ طٌَ٘ حُوخُٜش. ًٝخٗض ٌٛٙ حَُ٘ٝف حُ٘ظ٣َش ط٤ٜٔي

حَُٝح٣ش، ٓظؼيىس ح٧ٛٞحص ك٢ ٤َٔٓس حَُٝح٣ش حُؼَحه٤ش، ٖٓ ه٬ٍ أٍرغ ٍٝح٣خص 

ػَحه٤ش، ًَٔكِش أ٠ُٝ، ظَٜص ه٬ٍ ػوٞى حُؼ٤٘٣َ٘خص ٝحُؼ٬ػ٤٘٤خص 

ُؼزي حُلن « ٓـ٘ٞٗخٕ»ُٔلٔٞى أكٔي ح٤ُٔي، ٝ« ؿ٬ٍ هخُي»ٝح٧ٍرؼ٤٘٤خص ٢ٛ 

٣٧ٞد « ح٤ُي ٝح٧ٍٝ ٝحُٔخء»ُٕ٘ٞ أ٣ٞد، ١ٌُٝ ح« حُيًظٍٞ ارَح٤ْٛ»كخَٟ، ٝ

٣ظْٔ ر٤ٜٔ٘ش ح٢ُٔ٘ »أ٠٣خ . ٫ٝكع إٔ حُٔٔش حُـخُزش ػ٠ِ ٗظخؽ طِي حَُٔكِش 

حُُٔٞٗٞٞؿ٢ ح١ٌُ ٤ٜ٣ٖٔ ك٤ٚ ٛٞص حُٔئُق ٍٝإ٣خٙ ٝأكٌخٍٙ ػ٠ِ حُؼَٔ حَُٝحث٢، 

ٓٔخ ٣ـؼَ ٌٛٙ حَُٝح٣خص ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٢ٔٗ ٍٝح٣ش حُٜٞص حُٞحكي، ا٫ إٔ ًُي ٫ 

خ٠ٍَُٝس ؿ٤خد رؼٞ ٬ٓٓق حُز٤ُٞل٤ٗٞش ىحهَ ٌٛٙ ح٧ٌٗخٍ حَُٝحث٤ش ٣ؼ٢٘ ر

«حَُحثيس
(929)

اه٠خع »، ٝرٌُي حٗـْٔ طخَٓ ك٤ٔخ كٌٍ ٓ٘ٚ ػزي هللا ارَح٤ْٛ ٝٓٔخٙ 

، ًٝخٕ ح٧ؿيٟ ُٞ ػخ٣ٖ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ٖٓ «حُٔخىس ح٧ىر٤ش ٤ًِش ا٠ُ ٓٞهق ٓٔزن

ك٢ ٓلظظق ًظخرٚ. ٖٝٓ  ىحهِٜخ ٓؼِٔخ أُِّ ٗلٔٚ رٔلخ٤ْٛ ٗظ٣َش ٝك٣ٌَش ٝاؿَحث٤ش
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حُٞحٟق، إٔ طـ٤ِزخ  ٌُٜٙ حُِ٘ػش ١ـ٠ ػ٠ِ ًظخرظٚ حُ٘وي٣ش، ًٔخ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ 

ح٫ٓظ٘ظخؿخص
(929)

. 

ر٤ي إٔ ٌٛٙ حُِ٘ػش طولض ك٢ ٓٞحهغ أهَٟ، طَحػ٠ ٓؼٜخ ه٤ٜٛٞش حُ٘ٚ 

ا٠ُ كي ٓوزٍٞ، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ط٘خُٝٚ ُِظ٘خٙ ٝحُ٘ٚ حُـخثذ ك٢ ٍٝح٣ش 

ٝك٢ ط٘خُٝٚ ُِٔ٘ظٍٞ حَُٔى١ ٝٝؿٜش حُ٘ظَ ػخ٬ٓ  ٖٓ  ٤ُٞٓق حُٜخثؾ،« حُِؼزش»

حُؼٞحَٓ حُٔٔخػيس ػ٠ِ ا٠ٗخؽ حُٔ٘ظٍٞ حُز٤ُٞل٢ٗٞ ك٢ حَُٝح٣ش ٓظؼيىس ح٧ٛٞحص، 

ٝٛٞ ط٤ٜٔي آهَ ُيٍحٓش حَُٝح٣ش حُؼَحه٤ش ك٢ حُٔظ٤٘٤خص ٝريح٣ظٜخ حُ٘خٟـش َُِٝح٣ش 

رٞٛلٜخ ًٍٝس  «حَُؿغ حُزؼ٤ي»ٓظؼيىس ح٧ٛٞحص، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٍٝح٣ش كئحى حُظ٢ٌَُ 

 حُٜٞؽ حُل٢٘ َُِٝح٣ش ٓظؼيىس ح٧ٛٞحص.

٣ٔؼَ ٗـَ كخَٟ طخَٓ كٍٞ رؼٞ ه٠خ٣خ حَُٔى هطٞس أهَٟ ك٢ حُظِٔي 

حُٜٔ٘ـ٢ ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ٗوي١، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُِ٘ٝع ح٬ٓ٩ث٢ 

ُظو٤٘خص َٓى٣ش هي طـخك٢ ه٤ٜٛٞش حُٜ٘ٞٙ حُؼَر٤ش، ِٝٗٔق ٌٛٙ حُظزخ٣٘خص ك٢ 

ٚ: ٝظ٤لظٚ ٝٓٞهؼٚ ك٢ حُز٤٘ش حَُٔى٣ش»وخُش ٝرلغ، ٓؼَ أًؼَ ٖٓ ٓ « ح١َُٝٔ ُ

 «.ٖٓ ػ٘خث٤ش حُٔظٖ حُلٌخث٢/ حُٔز٠٘ حُلٌخث٢ ا٠ُ ػ٘خث٤ش حُوٜش/ حُوطخد»ٝ

« ى٣٘خ٤ٓش حُ٘ٚ حَُٝحث٢»ٝٝحؿٚ أكٔي ح٤ُز١ٍٞ ٌٛٙ ح٩ٌٗخ٤ُش ك٢ ًظخرٚ 

ح١ٌُ أػطخٙ  (، كٜٞ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ح٤ٔ٤ُٔخث٤خص حُي٣٘خ٤ٓش حهظَحرخ  ٖٓ حُٔؼ6889٠٘)

، ٝك٢ حُٞهض «ٖٓ حٍُٜٞ ا٠ُ حُز٤٘خص»ك٢ ىٍحٓظٚ  G. Maryا٣خٛخ ؿٍٞؽ ٓخ١ٍ 

ٗلٔٚ ٣٘طِن ٖٓ حُ٘ٚ أٓخٓخ ، طل٤ٌٌخ  ٝاػخىس ط٤ًَذ، ٝٓظو٤يح  رٌٜٙ حُٜ٘ٞٙ، ك٢ 

رٔخ ٣ـؼِ٘خ ك٢ ٓؤٖٓ ٗٔز٢ ٖٓ حُٞهٞع ك٢ أٝٛخّ »ه٤ٜٛٞظٜخ ٝط٘ٞػٜخ 

«حُظٍٜٞحص حُٔٔزوش، ٝحُظؤ٬٣ٝص حَُٔطزطش رٜخ
(928)

. 

حٓظلخى ٖٓ ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش ٝح٤ٔ٤ُٔخث٤ش حُي٣٘خ٤ٓش، »ًٝخٕ ح٤ُز١ٍٞ أٟٝق إٔ ػِٔٚ 

ٝح٤ُٓٞٔٞ ٗوي ٝحُظل٤َِ ح٢ُٜ٘ ك٢ ا١خٍ ٫ ٗؼٍٞ حُ٘ٚ، ٖٝٓ ٗظ٣َش حُظِو٢، 

ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ طٔؼ٠ ا٠ُ طؤ٤ْٓ ٓوخٍرش ٬ٓثٔش ُِٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش 

ِٜخ ٝكن هٞحػي ٝٓلخ٤ْٛ ػخٓش، ٝحَُٝحث٤ش رٜلش هخٛش، ًُٝي ٓخ ٣ؼ٢٘ طل٤ِ

«اؿَحث٤ش، ك٢ ا١خٍ حُظٌخَٓ حُٔؼَك٢
(991)

، أ١ إٔ ح٤ُز١ٍٞ ٣ؼظٔي ػ٬ع ٓٔخثَ 

ٓظ٬ُٓش، ح٠ُٝ٧ كَٛٚ ػ٠ِ ٜٗخؿ٤ش ٓؼَك٤ش ٝٗوي٣ش ٓٔظٔيس ٖٓ ح٫طـخٛخص 

حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، ٝحُؼخ٤ٗش ح٫رظؼخى ػٖ حُِ٘ػش ح٩ٓوخ٤١ش ٝح٩ٟلخء 

ظٚ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ٗلٜٔخ، رؼ٤يح  ػٖ أكٌخّ حُو٤ٔش ٝحُظؤ٣َٝ حُٔٔزن، ٝحُؼخُؼش حٗط٬ه
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حُٔزخُؾ ك٤ٚ، ٧ٕ ًَ ٍٝح٣ش ططَف أٓجِظٜخ حُوخٛش، ٓٞحء ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُظٌٕٞ 

ح٧ؿ٘خ٢ٓ أٝ حُٔٔظ٤٣ٖٞ حُز٘خث٢ ٝحُي٢ُ٫، كَٛي ح٤ُز١ٍٞ ك٢ َٓكِش أ٠ُٝ، ٓٔؤُش 

ُؼزي « ٢حُٔؼِْ ػِ»ُِظٜخ٢ٓ حُُٞح٢ٗ، ٝ« حُِح٣ٝش»حُظٌٕٞ ح٢ُٜ٘ ك٢ ٍٝح٣ظ٢ 

ُؼزي « حُـَرش»ح٣ٌَُْ ؿ٬د، ٝػ٬هش حَُٔؿؼ٢ رخ٫ٓظط٤و٢ ك٢ َٓكِش ػخ٤ٗش، ك٢ 

ُٔلٔي رَحىس، ٝحٗظـخٍ ح٢ُٜ٘ ك٢ ح٬ُٗؼٍٞ ك٢ « ُؼزش ح٤ُٔ٘خٕ»هللا حُؼ١َٝ، ٝ

« حٗظزخًخص»ُٔزخٍى ٍر٤غ، ٝ« ريٍ ُٓخٗٚ»ُٔلٔي ُكِحف، ٝ« حَُٔأس ٝحٍُٞىس»

ك٢ « حُؼ٬هش»ٍأٟ إٔ حُظ٣ٞ٘غ ػ٠ِ  ٤ٓ٨ُٖ حُو٢٘٤ِٔ ك٢ َٓكِش ػخُؼش، ر٤٘ٔخ

ا١خٍٛخ حُؼزَ ُٔخ٢ٗ، ٝٓخ ٣وظ٤٠ٚ ٖٓ طط٣ٞغ ٧ىم طو٤٘خص حَُٔى ٝحُز٘خء، ٖٓ أْٛ 

« أه٬م روَس»٧كٔي حُٔي٢٘٣، ٝ« حُـ٘خُس»ٓٔخص حُٔـٔٞػش حَُٝحث٤ش ح٧ه٤َس: 

 ُٔلٔي ػِ حُي٣ٖ حُظخ١ُ.« حُٔزخءس»ُٔلٔي حَُٜحى١، ٝ

َى٣ش رٍٜٞطٜخ حُ٘خؿِس ُيٟ أػ٬ٜٓخ، رَ ٫ ٣َطٜٖ ح٤ُز١ٍٞ ٩ٗـخُحص حُٔ

٣ظؼخَٓ ٓغ أ١َٝكخطْٜ ك٢ ٛٞؿٚ حُوخٙ ُٜخ، ٝٛٞ ٣طزوٜخ ػ٠ِ ٜٗٞٙ ٍٝحث٤ش 

ػَر٤ش، ك٤ٌظل٢ رؼَٝ ٓٞؿِ ُط٣َوظٚ ٝطؼ٣َق ىه٤ن ُ٘زٌش ٓلخ٤ٛٔٚ حُ٘وي٣ش. ٝٓٔخ 

٣ـيٍ ًًَٙ إٔ ح٤ُز١ٍٞ ٗلٍٞ ٖٓ حَُ٘ف ٝح٩ٗ٘خء حُِـ١ٞ ٖٓ أؿَ ٓٔخٍٓش ٗوي٣ش 

ٝطٔظو٤ْ ك٢ ُـش ىحُش ٠٘ٓزطش، ٝػ٘يٓخ طليع ػٖ حُ٘ٚ، ػ٠ِ ٓز٤َ  طؼ٢ ًحطٜخ،

حُٔؼخٍ، ٫كع إٔ حُ٘ظ٣َش ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش ُيٟ ؿ٣َٔخّ طؼ٤َ ٓض ٓو٫ٞص طل٤َ ػ٠ِ 

حُ٘ٚ، ر٤٘ٔخ طل٤ي ٓٔخٛٔش ١ٍٞ٣ ُٞطٔخٕ ك٢ ٟز٢ ٓلّٜٞ حُ٘ٚ، ؿ٤َ إٔ ٣ًَٔظ٤لخ 

ٜش أهَٟ، كزؼي ر٤ٖ حُ٘ٚ ٝحُوطخد ٖٓ ؿٜش، ٝر٤ٖ حُز٤٘ش ٝحُظز٤ٖ٘ ٖٓ ؿ»٤ِٓص 

طؼ٣َلٜخ ُِ٘ٚ رؤٗٚ ٓٔخٍٓش ىحُش ٤ٍَٛٝٝس ٩ٗظخؽ حُٔؼ٠٘، أرَُص إٔ حُ٘ٚ ٫ 

٣ٌٖٔ إٔ ٣يٍّ ًز٤٘ش ؿخِٛس، ٌُٖٝ ًظز٤ٖ٘، أ١ ًـٜخُ ٩ٗظخؽ ٝطـ٤٤َ حُٔؼ٠٘، 

«هزَ إٔ ٣٘ـِ ًُي حُٔؼ٠٘ ٣ٝيهَ َٓكِش حُظيحٍٝ
(996)

، أٓخ ٣ٍلخط٤َ كوي ػيّ حُ٘ٚ 

لخػَ ك٤ٚ ػٖ ٣َ١ن أٌٗخٍ ٗظ٠ ٖٓ حُلٞحٍ ك٠خء ُٜ٘ٞٙ ٓظؼيىس، طوظَهٚ ٝطظ

ٝحُـيٍ، ٢ٛٝ حُ٘ظَس حُظ٢ ١ٍٞٛخ ؿ٤٘٤ض ٤َُٜ ا٠ُ ٗظ٤ـش طظِوٚ ك٢ إٔ ٓخ 

٣ٜٔٚ ٤ُْ ٛٞ حُ٘ٚ، ٌُٖٝ حُظٔخ٢ٓ ح٢ُٜ٘ ح١ٌُ ٣َ٘ٔ حُظ٘خٙ ٝح٤ُٔظخٗٚ 

 Hype rtexٝٓٞح١ُ حُ٘ٚ ٝؿخٓغ حُ٘ٚ، ٓٔخ ٣ئًي هخ٤ٛش حُظؼيى٣ش ح٤ُٜ٘ش 

tualite خص حُوخثٔش ر٤ٖ ٗٚ ٓؼ٤ٖ ٝػيس ٜٗٞٙ أهَٟ ٓؼِض حُظ٢ طؼ٢٘ حُؼ٬ه

رخُ٘ٔزش ا٤ُٚ ٗٔخًؽ أؿ٘خ٤ٓش، ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ كلٚ ٓخ ٓٔخٙ حُزخكغ ٗلٔٚ 

 رخ٩ٗخٍحص ٝحُٔٔخص ٝح٥ػخٍ ح٧ؿ٘خ٤ٓش.

ػْ ػَٝ ح٤ُز١ٍٞ ُٜٔطِق حَُٝح٣ش، ٝطٞهق ػ٘ي ١خرؼٜخ حُظ٤ًَز٢، اً إٔ 

ص طظْ، ٟٖٔ كًَش َٓحٝكش، ػٖ طٞطَح»اٗظخؽ حَُٝح٣ش ٣٘٘ؤ، رَأ١ أكي حُزخكؼ٤ٖ، 

ر٤ٖ ٤ٓ٘خ٣ٍٞٛخص ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝاكخ٤ُش ٝأه٬ه٤ش ٝط٘خ٤ٛش ٝحٓظط٤و٤ش 
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«٣ِٝٗٝش
(992)

، ر٤ي إٔ ط٤ًٞيٙ حُٔٔظَٔ ػ٠ِ ٝكَس ح٩كخ٫ص ا٠ُ َٓحؿغ ٓظؼيىس 

٣ؼ٤َ أٓجِش ٓخ طِحٍ ه٤ي ح٫ٗظـخٍ حُ٘ظ١َ ٝحُٔؼَك٢ ٝحُ٘وي١، كٍٞ أ٤ٔٛش طؼ٣َذ 

٤ٜخ ٓـَى ٝٓخثَ ٝطو٤٘خص ٝاؿَحءحص ك٢ ٓ٘ظٞٓش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس أٝ حُ٘ظَ اُ

ك٣ٌَش ٝٗوي٣ش ؿي٣يس؟!، ٝكٍٞ حُ٘ظَ ا٠ُ حٗيٍحؽ حُ٘وي حُظطز٤و٢ ك٢ ٤ٓخم ٓؼَكش 

ح٥هَ أّ اىؿخٓٚ ك٢ ٓٔخٍٓش ٗوي٣ش ػَر٤ش طَحػ٢ ه٤ٜٛٞش حُٜ٘ٞٙ 

حُؼَر٤ش!؟. ٫ ٣ول٠ ح٤ُز١ٍٞ ِٗٝػٚ ا٠ُ حُظؤ٤َٛ، ٌُٝ٘ٚ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٫ ٣ؼظ٢٘ 

ُٜٔطِق ٝٓخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٖٓ اٌٗخ٤ُخص، ٝٛٞ ؿ٢ِ ك٢ ِٛذ حٓظو٬ٛخطٚ رظؼ٣َذ ح

٣ٌٖٝٔ رٜلش ػخٓش، إٔ ٗٔظوِٚ أ٠٣خ  »ٖٓ حُ٘ٔخًؽ حُٔيٍٝٓش، ًٔؼَ ٌٛح حَُأ١: 

إٔ طٌٕٞ حَُٝح٣ش حُٔـَر٤ش هي حٍطزطض رؤٗٔخ١ طل٤ٌَ ٓؼ٤٘ش، ٝرـي٤ُش حُلًَش 

٢ ٓظؤٍؿق ر٤ٖ ح٤ُٓٞٔٞ ػوخك٤ش، ٝهخٛش رزيح٣ش طٌَ٘ ٝػ٢ ا٣ي٣ُٞٞؿ٢ ـ حٓظط٤و

«ه٤ْ حُٔخ٢ٟ ٝٓٔظِِٓخص حُلخَٟ، ٓظَىى ك٢ حَُ٘ٝع ك٢ كٞحٍ ٓغ ح٥هَ
(999)

. 

ٝك٢ ٓٞحهغ أهَٟ، ٣ل٤َ ح٤ُز١ٍٞ ا٠ُ ٜٓطِلخص ؿ٤َ ٓ٘يٓـش ك٢ ٤ٓخم 

«حُظ٤ٔ٘ذ ٝح٫ٗ٘طخٍ ٝح٤ُٔظخك٢ٌ»ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش ٓؼَ 
(994)

ػ٠ِ أٜٗخ ٓؼ٬٤ص  

حَُإ٣ش ٝحُظؼز٤َ ٓؼَ حُٞحهغ  ُؼ٘خَٛ ر٘خث٤ش ٌٓٞٗش َُِٝح٣ش حُٔـَر٤ش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ

ٝػَ٘حص حُٔلَىحص ٝحُٜٔطِلخص؟ « ح٫ٓظط٤و٢»ٝحُظخ٣ٍن، ُٝٔخًح ٫ ٣ؼَد 

ُٝٔخًح ٫ ٣ز٤ٖ ٓلٜٞٓٚ حُوخٙ أٝ حٓظؼٔخُٚ حُوخٙ ٌُٜٙ حُٔلَىحص 

ٝحُٜٔطِلخص؟. إ ح٩ؿخرش ػ٠ِ ٌٛٙ ح٩ٌٗخ٤ُخص طٔظـ٤ذ ُِٔٔظٟٞ حُؼ٤ٔن 

 ٓش ح٤ُز١ٍٞ.ٝحُ٘خكٌ ٝحُلخًم ُِظل٤َِ حَُٔى١ ك٢ ٓٔخٍ

ريٍ »٣ٝظؼُِ ِٗٝع ح٤ُز١ٍٞ ُِظؤ٤َٛ ُيٟ طل٤ِِٚ َُٝح٣ش ٓزخٍى ٍر٤غ 

أًٗٔٞؿخ  ٖٓ ٗٔخًؽ ٫ ٗؼٍٞ حُ٘ٚ، ٬٣كع طـخٍٝ أٍه٠ طـ٤ِخص حُظل٤َِ « ُٓخٗٚ

٣ل٤َ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ػ٠ِ ٓلخ٤ْٛ »حُ٘ل٢ٔ ٓغ حُ٘ٔن حَُٔى١ حُظَحػ٢، ك٤غ 

ٓش ح٤ٌُٔخ٤ِٗٓخص حُظ٢ ٖٓ ه٬ُٜخ، ٝطو٤٘خص ٝحطـخٛخص ٓظ٘ؼزش، ٖٓ ر٤ٖ أٛيحكٜخ ىٍح

٣ظْ حُظؼز٤َ ػٖ حَُؿزش ح٬ُٗؼ٣ٍٞش، ر٤٘ٔخ ٣ٌٖٔ طوي٣ْ طؼ٣َق ُِ٘ٚ، ٝرٜلش 

ٓئهظش ٝٓليٝىس، رؤٗٚ ر٘خء ُـ١ٞ ٣ظٔظَٜ ىحهَ ِِٓٔش ط٤ًَز٤ش ٝى٤ُ٫ش ٓظؼيىس 

«حُٔٔخٍحص ٝحُٔٔظ٣ٞخص
(991)

. 

طزيٝ أهَد  ُٝؼِ٘خ ٗلظَُ  أ٠٣خ  ٖٓ ح٫ٓظـَحم ك٢ حُؼ٬ٓخط٤ش حَُٔى٣ش حُظ٢

، ٝطزيٝ ػ٘خَٛ حُظل٤َِ حَُٔى١ أهَد ا٠ُ أٗٔخم ِٓظزٔش «حُِـ١ِ»ا٠ُ حُز٘خء 

رؼ٤يح  ػٖ ح٧ؿَحٝ حُِٜٔٔش، كخُؼ٬ٓخص ٗلٜٔخ طِظزْ ػ٠ِ حُظِو٢، ٝأًًَ ٓؼخ٫  
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٤ًق ط٘يٍؽ حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ك٢ ٌَٗ «: حُٔزخءس»ٌُُي هَِ ىٍحٓظٚ َُٝح٣ش حُظخ١ُ 

حٓظؼخٍس ك٢ كي٣ؼٚ
(991)

. 

إٔ ح٤ُز١ٍٞ ٤ٓخٍ ا٠ُ ح٫هظِحٍ ٝحُظٌؼ٤ق ح٫ٛط٬ك٢ ك٢ حُٞهض ٫ ٗي، 

ٗلٔٚ، ٓٔخ ٣ـؼَ ٖٓ ٗويٙ حُظطز٤و٢ ٗزٌش ٓلخ٤ْٛ طٔظِِّ ا١خٍح  ٗظ٣َخ  ٓليىح ، 

َٝٓٔى ٜٓطِلخص ٝحٟلخ  ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٢٠٣ء ٌٛح حُ٘ـَ حُ٘وي١ حُٔظ٤ِٔ، ػ٠ِ 

ٝطٌؼ٤لخ  حٛط٬ك٤خ ، إٔ ح٬ُٔكظخص حُوظخ٤ٓش حُٞحٍىس ك٢ ط٤ًَزٚ حُؼخّ أٗي حهظِح٫  

 ك٤ٖ ُْ ٣ٜظْ ح٤ُز١ٍٞ رخ٩ٟخءس حُٔطِٞرش. ًٌَٝٗ ٖٓ ٌٛٙ ح٬ُٔكظخص ٓخ ٢ِ٣:

 .حَُٝح٣خص ٝظلض حُل٢ٌ حُ٘ؼز٢ رٔوظِق ٓـ٬طٚ ح٧ِٓٞر٤ش َّ  ٫كظ٘خ إٔ ؿ

  ُٜٙٞ٘ٝاًح ًخٕ حُظَحع حَُٔى١ حُؼَر٢ ٓ٘يٓخ  رؤٌٗخٍ ٓوظِلش ك٢ ػ٘خ٣خ ح

ُِٔي٢٘٣ ٖٓ ه٬ٍ حُظ٘خٙ « حُـ٘خُس»ك٢ حَُٝحث٤ش حُٔيٍٝٓش، كبٗٚ رَُ روٞس 

 ٓغ حُوَإٓ ٝحُلي٣غ حُ٘ز١ٞ، ٝرٌٍ٘حص ٖٓ ًظذ أهَٟ.

  ٤ُٝٔض ١َحثن حَُٔى حُـَر٤ش رؤهَ ك٠ٍٞح ، كـ٤ٔغ حَُٝح٣خص حُٔيٍٝٓش، ُٜخ

ٝػ٢ ريٍؿخص ٓوظِلش، رٌٜٙ ح٧ٓخ٤ُذ حَُٔى٣ش، ًٔخ إٔ ُٜخ هيٍس ػ٠ِ 

 طٞظ٤لٜخ.

 ٔخٍ طو٤٘ش حُلِْ، ًٞظ٤لش َٓى٣ش، طٌخى ؿَ ٍٝح٣خص حُٔظٖ طِظو٢ ك٢ حٓظؼ

 ًٝٔـخٍ ُظٔظَٜ حَُؿزش حَُٔطزطش رخُٜٞ.

  ٖٓ  ح١ٌُ حٓظؼَٔ ؿِث٤خ  ػ٘ي « حُظلٍٞ»ؿَ ٍٝح٣خص حُٔظٖ طظ٠ٖٔ أٌٗخ٫

 «.ح٥هَ»ٝ« ح٧ٗخ»ُكِحف ٩رَحُ حَُٜحع ر٤ٖ 

  ُٜٙٞ٘طْ ط٘ـ٤َ حُٔلخٍهش ك٢ ؿَ ٍٝح٣خص حُٔظٖ، ػَٜ٘ح  ٓخْٛ ك٢ ط٤٤٘ي ح

 ٤ٛٝخؿخطٜخ.

 ٠ حُظؼز٤َ ك٢ ٌٛح حُٔظٖ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُِـش حَُٝحث٤ش، ك٢ ىهظٜخ ٝط٘ٞػٜخ حٍطو

 ٝٗلخك٤ظٜخ.

  رطَم ٓوظِلش ك٤٘خ ، ٝٓظوخٍرش «حُـ٘خُس»ٝ« ُؼزش ح٤ُٔ٘خٕ»ططَف ٍٝح٣ظخ ،

ك٤٘خ  آهَ، ٓٔؤُش حُزلغ ػٖ حُـٌٍٝ ٝحُِلظخص حُزيث٤ش ك٢ ػخُْ ٢ِٓء 

 رخُٔلخؿآص ٝحُظـ٤َحص.

 ٝطش ك٢ حُٞحهغ ٝحٗ٘ـخُٜخ رؤٓجِش حَُحٖٛ.حٗوَح١ حَُٝح٣خص ريٍؿخص ٓظلخ 

 .ح٫ٛظٔخّ حُٔظِح٣ي رخٌَُ٘ ٝحُز٘خء 

اًح ًخٗض ًَ ٍٝح٣ش، ًٔخ ٣وخٍ، طو٠غ ٫ٓظَحط٤ـ٤ش َٓى٣ش، ٝكن ًٗٔٞؽ 

ى٣٘خ٢ٓ، ٣ئَٗ ػ٠ِ حُظـخُٝحص ك٢ حُيٍؿش ح٠ُٝ٧، كبٕ ٓخ ٫كظ٘خٙ ا٠ُ ؿخٗذ 

ر٤ٖ حُزيح٣خص  ًُي، ٛٞ إٔ ؿَ ٌٛٙ حَُٝح٣خص ًظزض ٝكن ًٗٔٞؽ ٓ٘طو٢ ٣َر٢

ٝحُٜ٘خ٣خص، ٍؿْ حهظ٫٬طٜخ، ٝٝكن ط٤ْٜٔ ٛ٘ي٢ٓ ٢ٟ٘ٔ، ٍطزض ػ٠ِ أٓخٓٚ 
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حُٔٔخكخص ٝحُٔٞحهغ ٝح٧ٌٗخٍ ٝح٧ُٞحٕ، ٌٌٝٛح ٣زيٝ إٔ ح٫هظَحهخص حُظ٢ ٓـِ٘خٛخ 

ك٢ ا١خٍ ى٣٘خ٤ٓش حُ٘ٚ، طو٠غ ٢ٛ ٗلٜٔخ ٫ٓظَحط٤ـ٤ش طو٤ْ حُظٞحُٕ ر٤ٖ حُٔؼ٤خٍ 

٤ش ؿي٣يس، طيهَ ك٢ حػظزخٍٛخ أكن حٗظظخٍ ٓللَ ٝهَهٚ ٖٓ أؿَ ط٤٤٘ي ًظخرش ٍٝحث

«حُظِو٢
(999)

. 

طؼزَ ًظخرش ح٤ُز١ٍٞ ك٢ ٌٛح حُ٘وي حُظطز٤و٢ ػٖ ط٘خُػخص ك٢ ٝؿيحٕ حُ٘خهي 

حُؼَر٢ ٝٝػ٤ٚ اُحء حُظؼخَٓ ٓغ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش: اىٓخؿٜخ 

ٌٛٙ ح٧ٓجِش، ٓئػَح  ك٢ حُٔٔخٍ حُ٘وي١ حُؼَر٢ أّ طؼ٣َزٜخ، ٝهي طـ٘ذ ح٤ُز١ٍٞ كيس 

ٓٔخٍٓش ٗوي٣ش طٔظٜي١ رلُِٜٞخ ىحهَ ػ٤ِٔخص ططٍٞٛخ، ٝحُظـَرش ٓلظٞكش ػ٠ِ 

 ُٜٓ٘خ ٝحُِٖٓ.

٣ٝويّ ٓلٖٔ ؿخْٓ ح١ُٞٓٞٔ )حُؼَحم( ٓؼخىُش أهَٟ ٓوظِلخ  ػٖ ؿخُز٤ش ٗوخى 

حَُٔى ك٢ ح١٫ٔج٘خٕ ا٠ُ إٔ كٖ حَُٔى حُؼَر٢ حُلي٣غ ٓي٣ٖ ا٠ُ حٍُٔٞٝع 

و٤ِي حُـَر٢، ٌٝٛح ٛٞ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٤٘٣َ ا٤ُٚ ػ٘ٞحٕ ًظخرٚ حَُٔى١، ٤ُْٝ ا٠ُ حُظ

(. ٝح١ُٞٓٞٔ، ًٔخ ًًَٗخ 6889« )ػخٍحص َُٜٗحى، كٖ حَُٔى حُؼَر٢ حُلي٣غ»

حُظ٢ طوٍٞ رؤٕ حٍُٔٞٝع « حُٔؼخهلش حُٔؼٌٞٓش»ٖٓ هزَ، ٖٓٔ حٗظـِٞح ػ٠ِ ٓوُٞش 

« ش ٤ُِٝشأُق ٤ُِ»حَُٔى١ حُؼَر٢ أػَ ك٢ حَُٔى حُـَر٢ ٌٓ٘ أُٓخٕ رؼ٤يس، ٓغ 

ٝٓٞحٛخ، َُٝرٔخ، ٌُٜح حُٔزذ، ٗظَ ح١ُٞٓٞٔ ا٠ُ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش 

ٝحَُٝح٣ش ػ٠ِ أٜٗخ ًه٤َس ٖٓ ًهخثَ طَحع ح٩ٗٔخ٤ٗش حُـ٢٘ ٝحُٔظلخػَ، كخٓظويّ 

اٗـخُحطٜخ ك٤غ ٝؿي ًُي ٗخكؼخ  ٝٓ٘خٓزخ ، كللِض أرلخػٚ ٝٓوخ٫طٚ رخ٩ٗخٍحص 

ُ٘وخى ٝح٧ىرخء ٝحُزخكؼ٤ٖ ح٧ؿخٗذ، كٍٞىص ك٢ حَُٔؿؼ٤ش ا٠ُ ػَ٘حص حُل٬ٓلش ٝح

ٓيهِٚ ٝكيٙ أٓٔخء: رٍٞ حٗي٣ٍٚ ٍُٞٓٞ، ٛخ٣ِ ٗز٤َؽ، ٤٣ظْ، ٤ٛيؿَ، رٍٞ ى١ 

حُ٘خهي ٖٓ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، ح٤ُٞص، رخٍص، رخ٬ٍٗ.. حُن، ٠٣ٝخف  Peckٓخٕ، 

 ا٠ُ ًُي أٗٚ ٫ ٣ؼ٠٘ رظيه٤ن ٌٛٙ ح٧ٓٔخء، ٫ٝ ٣ٍٞى ٓوخرِٜخ ح٧ؿ٘ز٢، ٫ٝ ٣ٞػن

ٜٓخىٍٙ َٝٓحؿؼٚ، ا٫ ك٤ٔخ ٗيٍ، ٝٛٞ حُؼخُْ ٝحُ٘خهي ح٧ًخى٢ٔ٣ حُٔؼَٝف، ٫ٝ 

٣زٞد أٝ ٣ٜ٘ق ًظخرظٚ، ك٤ِْ ػٔش أكٌخٍ ٓليىس َٓطزش، ٝاٗٔخ ٛ٘خى ػَحء ك١ٌَ 

ٝٗوي١ ٤ٜ٣َ ٓؼٚ حُ٘ٚ حُ٘وي١ ا٠ُ ٓـخُ ََٓٓ ٝٓظؼش ًٝه٤ش. ٣زطٖ ح١ُٞٓٞٔ 

ًؤٗٚ ٣ٔظَه٢ ػ٠ِ َٓحف هزَطٚ حُٔؼَك٤ش ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ٝٓٞهلٚ ٖٓ حَُٔى٣خص، ٝ

ه٤ٜذ ٖٓ ططٍٞ حُظو٤ِي حَُٔى١ حُؼَر٢، ٓٔظل٤يح  ٖٓ طٞحكَ ػٞحَٓ ٓظؼيىس أىر٤ش 

ٝحطٜخ٤ُش، ًخٗض ك٢ ِٛذ طل٫ٞص حَُٔى حُؼَر٢ ٝحٓظَحط٤ـ٤خطٚ، ٫ٝ ٣ٜظْ 

ح١ُٞٓٞٔ ر٘وَ ٜٓ٘ـ٤ش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، رخٓظؼ٘خء ٓخ ٢٠٣ء ٌٛٙ حُظل٫ٞص 

ٝحُل٢٘، كخُلٖ حَُٝحث٢ كٖ حطٜخٍ، ٤ٔ٣ِٝٙ  ٝطؼز٤َٛخ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُٔـظٔؼ٢

حٓظؼخٗظٚ رخ٧ؿ٘خّ حُٔيهِش، ١ٝز٤ؼش ٬ٌ٘ٓص هطخرٚ حُوخٙ، ٝحُظؼز٤َ حُٔـظٔؼ٢ 

                                                                 
 .141. المصدر نفسو ص 837



 ـ 478ـ  

ػٖ حُ٘ٚ حَُٝحث٢، اكَحُ حُوطخد حَُٝحث٢ ٬ٌُ٘ٔص ٓوظِلش. طظَحًْ ح٧كٌخٍ 

ٝح٩ٗخٍحص حُٔـٌحس رٜٔطِلخص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس أُخكخص ٓظٞح٤ُش ُؼوَ ٗوي١ 

 ٤َٗٝ، ًٔخ ك٢ ٓؼَ ٌٛح حُ٘خٛي:  ه٤ٜذ

، ٌُ٘ٚ ٣وِوَ «ٓخ ٍٝحء حُ٘ٚ»ٝحُ٘ٚ ٛ٘خ ٤ُْ ٓطخروخ  ُٔخ ٠ٔٔ٣ رـ »

ؿِث٤خ  ٖٓ٘ حُظؼخٍف حُظ٢ طِـؤ ا٠ُ طؤ٤ًي ٓٔخص حُظٔؼ٤َ أٝ حُٔ٘خًِش ٝحُؼَٝ. 

كزؼي إٔ ٣ؼظٔي ٌٛٙ ١ٞحٍ َٓى هط٢ ٣ظٌَ٘ ك٢ ٝهخثغ ٓظظخ٤ُش ٟؼ٤لش حُظٞطَ، 

ح٩رٜخّ، ٓ٘زٜخ  ا٠ُ أٗٚ ًخٕ ٓخٍىح  ٫ ؿ٤َ. ٝٓؼَ ٌٛٙ ٣طٔجٖ حُوخٍة ٣ٝوَؿٚ ٖٓ 

َّ ًًَُٙ « ح٣َُٖ»حُوِوِش طؤهٌ أٌٗخ٫  ػيس ك٢ ٗٚ ٤ِْٓ رًَخص  «ح١ٌُ ٓ
(999)

. 

إ ٗوي ح١ُٞٓٞٔ حُظطز٤و٢ أٗزٚ ر٘ظَس ١خثَ ػ٠ِ ٜٗٞٙ ٍٝحث٤ش ٝاكخ٫ص 

ٓؼَك٤ش ٜٝٓ٘ـ٤ش ا٠ُ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ػ٠ِ ٝؿٚ 

ٙ. ٌُٝ٘٘خ، ك٢ ٌٛح حًَُخّ حُـ٢٘ ح١ٌُ ٣لظوَ ا٠ُ حُظ٘ظ٤ْ ٝحُظز٣ٞذ، ٗظِْٔ حُوٜٞ

 هٜخثٚ ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش:

٣ٔظلٖ ح١ُٞٓٞٔ ه٤ٜٛٞخص حَُٔى حُؼَر٢ حُلي٣ؼٖ ك٢ ٜٗٞٙ  -6

ٍٝحث٤ش ًؼ٤َس، ك٢ ٌِٜٗخ ٝطو٤٘خطٜخ َٝٓٝىٛخ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ؿٜٞٛخ ك٢ ٍٓٞٝػٜخ ح١ٌُ 

ؿخُزش ػ٠ِ أه٬ّ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ٣َحٙ ٓؼ٤خٍ حُو٤ٜٛٞش، ٢ٛٝ ؿٜٞى أٛزلض 

أهَٟ ٌُِظخرش، « ه٤ٜٛٞخص»ظٍٜٞ »حُؼَد. ؿ٤َ إٔ ح١ُٞٓٞٔ ٣ؤَٓ ك٢ 

طـؼِٜخ أًؼَ ػٔوخ ، ك٬ٔٓٔش حُٔطٞف رو٤ض ٝحكيس ٖٓ ٬ٌ٘ٓص حُظؤ٤ُق ٝح٩ريحع 

حُؼَر٤٤ٖ ًِٔخ ؿَص حُٔوخٍٗش ر٤ٖ حٌُظخرش حُؼَر٤ش ٝر٤ٖ ٓخ ٛٞ ٓظ٤ِٔ ك٢ حَُٝح٣ش 

«حُؼخ٤ُٔش
(998)

. 

ٓـَى ١َف ٓئحٍ حُٔوخٍٗش ٓغ حَُٝح٣ش حُؼخ٤ُٔش رخٛع حُؼٖٔ ك٢ ٓـخٍ  إ

، «ح٥هَ»حُزلغ ػٖ حُو٤ٜٛٞش، ُٔخ ٣ؼ٤٘ٚ ٖٓ ُِّٝ أكٌخّ حُو٤ٔش، ٝحُو٤خّ ا٠ُ 

ٝحَُٔؿؼ٤ش حُٞحهؼ٤ش ٝحُظخ٣ٍو٤ش. ٝك٢ ٟٞء ٌٛح ح٫ٓظ٘ظخؽ ٗٔظط٤غ إٔ ٗلْٜ ٌٛح 

طؤ٤َٛ حَُٔى حُؼَر٢:  حَُأ١ ح١ٌُ ٣ـخك٢ ا٠ُ كيّ ًز٤َ ٗـَ ح١ُٞٓٞٔ ٗلٔٚ ك٢

اًح ُْ ٣ٍِ حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘وخى ٝحُيح٤ٍٖٓ حُؼَد ٝح٧ؿخٗذ ٣َٕٝ إٔ حُٞحهغ ٣زو٠ »

أػظ٠ ٝأًؼَ ػو٬  ٝػَحء ٍٝٛزش ٝهٔٞس ٓٔخ طظٌٖٔ حُٜ٘ٞٙ ٓ٘ٚ، كظ٠ أًؼَٛخ 

ه٤ٜٛٞخص »ٝحهؼ٤ش. ٝحُـ٣َذ إٔ ه٤ٜٛٞخص حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٧هَٟ ُْ طٍِ 

٣ٝظٌٍَ ٌٛح «. َس ٜٓ٘خ ك٢ حُوٚ أٝ ك٢ حُوطخدٓوخٍٗش رخُو٤ِِش حُلخٟ« ؿ٤خد

حُليحػش ٝحُظـ٣َذ ك٢ ح٧ىد حُو٢ٜٜ: »حَُأ١ َٛحكش ك٢ ٓطِغ رلؼٚ حُّٔٞٓٞ 

ك٤َٟش ٓلخىٛخ إٔ ح٧ىد »، ٣ٝ٘طِن ح١ُٞٓٞٔ ك٤ٚ ٖٓ «ىٍحٓش ك٢ ػ٬ػش ٜٗٞٙ
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حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ ُْ ٣ٔظٌَٔ ٠ٗـٚ أٝ ىٍٝطٚ حُظو٤ِي٣ش ػ٘يٓخ ىحٛٔظٚ ٛيٓش 

«حُليحػش
(941)

. 

٫ ٣وق ح١ُٞٓٞٔ ػ٠ِ ٜٓ٘ـ٤ش ٓليىس ك٢ هَحءس حَُٔى، كـخُزخ  ٓخ ٣ِـؤ ا٠ُ  -2

طل٤َِ َٓى١ هخ١ق ٓٔظِؽ رخَُ٘ف ٝحُ٘زَحص حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُي٤ُ٫ش ٖٓ ؿٜش، 

ٝا٠ُ طيحهَ ر٤ّٖ ر٤ٖ ُـش حُ٘وي ٝا٣ؼخٍ طؼ٤ْٔ حَُأ١ ٝأكٌخّ حُو٤ٔش. ُوي ىٍّ، ػ٠ِ 

ُـخُذ ِٛٔخ، « حُٔئحٍ»ٙ ٢ٛ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ك٢ رلؼٚ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ػ٬ػش ٜٗٞ

ُٔئْٗ حَُُحُ، « حػظَحكخص ًخطْ ٛٞص»ُظ٤ٔ٤َ ٓزٍٞ، ٝ« أٗض ٌٓ٘ ح٤ُّٞ»ٝ

ٝحٗظ٠ٜ ا٠ُ آٍحء ٗوي٣ش هخ١ؼش، ٌُٝ٘٘خ ٫ ٗؼَف ٤ًق َٝٛ حُ٘خهي ا٠ُ ٌٛٙ ح٥ٍحء، 

ا٠ُ حُؼِغ ىٕٝ »رزٔخ١ش، أٗٚ ٣ٌٖٔ حهظٜخٍٛخ « حُٔئحٍ»ًؤٕ ٣وٍٞ ػٖ ٍٝح٣ش 

ٝٓؼَ ٌٛح حٍُّٞ حَُٔى١ ٫ »٤٠٣ٝق ؿخُٓخ : «. ٤ل٢هَِ ٝحٟق ك٢ حَُٔى حُٞظ

ٝكيٛخ: كخَُٝح٣ش حُظو٤ِي٣ش ٫ طَٟ ٤َٟح  ك٢ حُظٔيى ٓخ ىحّ ٣ئًي « حُٔئحٍ»٣وٚ 

«ٖٓ٘ ح٫كظٔخٍ
(946)

. 

٫ٝ أػظوي إٔ ٌٛح حَُأ١ ٛخثذ أٝ ٣ٜٔي ُِظل٤َِ حَُٔى١ حُٜٔ٘ـ٢، ٝٛٞ 

، ٓٔخ ىػخٙ ا٠ُ ٢ًٌَٗ٣ رـ٠ذ ٛخ٢ٗ حَُحٛذ ٗخرخ  ٖٓ ١ٍٞ ٍٝح٣خص ى٣ٔظ٣ٞل٢ٌٔ

حهظَحف كٌف ٓجظ٢ ٛللش ٖٓ حَُٝح٣ش حُٞحكيس ىٕٝ إٔ ٣ئػَ ًُي ػ٠ِ ٓٔخٍٛخ 

حَُٔى١ أٝ ه٤ٔظٜخ حُل٣ٌَش ٝحُل٤٘ش
(942)

. 

٫ ٣يهن ح١ُٞٓٞٔ ٜٓطِلٚ حُ٘وي١، حٓظظزخػخ  ٬ُِٔكظش حُٔخروش، كوي  -9

حَُٝح٣ش »، أٝ «حَُٜ٘»طٞحٟغ حُ٘وي ػ٠ِ ط٤ٔٔش حَُٝح٣ش حُـ٤ِ٤ش رخَُٝح٣ش 

ٚ: « حُوط٤ش»، ر٤٘ٔخ حًظل٠ رظ٤ٔٔظٜخ رـ«٤ٔٗخر٤شح٩ ٝٓخ ظَٜ ك٢ ػ٬ػ٤خص »روُٞ

ك٤غ حُِٖٓ ػَٔ ٣ٔظي ٖٓ « حُوط٤ش»ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٝدمحم ى٣ذ ٣ظٔخ٠ٗ ٓغ ٌٛٙ 

ؿ٤َ ا٠ُ آهَ، ط٘ظوَ ك٤ٚ رؼٞ حُزٌٍٝ ٝط٤٠غ أهَٟ، ِٓػِػخ  رخُٜٔخىكخص 

«َٓس، ٝرخ٣ًٌَُخص َٓس أهَٟ
(949)

َ أ١ ٗخهي . ٫ ٗي، إٔ ٖٓ كن ح١ُٞٓٞٔ ٓؼ

ٝػخُْ ٖٓ ُٝٗٚ إٔ ٣لظَم ك٢ ٓلخ٤ٛٔٚ ٝحٛط٬كخطٚ ػٖ حُظٞحٟغ حُٔظلن ػ٤ِٚ 

٣َٗطش إٔ ٣ليىٛخ ٖٓ ٓ٘ظٍٞٙ حُ٘وي١. ٝػٔش ٓؼخٍ آهَ ٫ٓظويحّ ٜٓطِلخص 

حٍُٔٞٝع حَُٔى١ حُٜٞك٢ حُظ٢ حٓظزيُٜخ أٝ ىحهِٜخ رٜٔطِلخص كيحػ٤ش طئٍٝ 

خ ح٬ُط٤٘٤ش. ُٝيٟ ٓ٘خه٘ظٚ ك٢ ٍٝح٣ش أ٣ٌَٓ« حُٞحهؼ٤ش حُٔل٣َش»َٓؿؼ٤ظٜخ ا٠ُ 

، أكخى إٔ حُِٖٓ ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ حُٔظ٤ِٔ «ح٣َُٖ»ُِِٖٓ ك٢ ٍٝح٣ش ٤ِْٓ رًَخص 
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ٝحُل٣َي ٣ظؼيٟ رؼيٙ حَُٔى١ حُٔؤُٞف ٤ُٔظـٔغ حُوخٍم ٝح٧ه١َٝ ٝح٧ٓط١ٍٞ 

 رخُي١ٞ٤ٗ ٝحُيحٍؽ َٓس ٝحكيس.

٤٘٣َ ٗوي ح١ُٞٓٞٔ حُظطز٤و٢ ا٠ُ طِٔي ٓؼَك٢ ٛخثَ ك٢ طل٤َِ حَُٔى  -4

ػخٍحص َُٜٗحى ك٢ أُق ٤ُِش: ٓظَحط٤ـ٤خص حَُٔى »ُؼَر٢، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ رلؼ٤ٚ ح

ْ: ٓظَحط٤ـ٤خص ح٫ٗ٘وخم ك٢ »ٝ« ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞظ حُ٘ٚ هخٍؿخ  ػ٠ِ حُٞحهغ حُوخث

، اً كَِ رٜٔخٍس ٗوي٣ش رخٍػش طو٤٘خص حَُٔى حُٔللٞظ٢: «حٌُظخرش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس

حُٔلخًخس حُٔخهَس، حُؼـخثز٢ ٝحُوخٍم،  حُٔلخٍهش، حُِلظ٤ش، حُٔٞهؼ٤ش، حُيٍح٤ٓش،

حُٔوخر٬ص حُؼي٣يس، حُوطغ ٝحُظَه٤غ ٝحَُٛق ٝحُِٔؽ، ٤ٌُ٘ق رؼي ًُي ى٫ُش 

 :ٚ ٣ل٠ق ح٫ٓظزيحى ٣َٝ٘كٚ ٣ٝؼ٤ي ٓوخ١زظٚ ًٔخ ٛٞ أَٓٙ ك٢ حُؼَٜ »حُ٘

«حَُحٖٛ
(944)

 :ٚ ، ٓؼِٔخ أًي ًُي ُيٟ طل٤ِِٚ ُؼيس ٜٗٞٙ ٍٝحث٤ش ٝؿ٤َ َٓى٣ش روُٞ

َُٔحٝؿش ٝحُظ٣ِٝؾ ك٢ ٗوي ح٧ٟٝخع حُوخثٔش طٌَ٘ رٔـٔٞػٜخ أ١ إٔ أٗٔخ١ ح»

ٓظَحط٤ـ٤خص ح٫ٗ٘وخم ػٖ كخ٫ص حٌُٕٔٞ ٝحُظِل٤ن ك٢ إٓ ٝحكي. ٝػ٘يٓخ طظٜخكض 

ح٧ٓٔخء ٝطًِٞ أهَٟ، رخٌُٕٔٞ، ٝط٘يكغ ٓـٔٞػش ك٢ ؿٞهخص حُظِل٤ن، طٜزق 

«حٌُظخرش ح٤ُوظش حُل٤ش ؿِءح  ٖٓ ٣ٞٛش حُوَٝؽ ػ٠ِ حُٔؤُم
(941)

. 

ح١ٌُ « ٍٝح٣ش حُ٘ٚ»ٌٛٙ حُٜٔخٍس حُزخٍػش ك٢ حٓظويحّ ٜٓطِق ٝطظزيٟ 

ٚ: ٗظ٣َش حَُٝح٣ش »ك٢ ًظخرٜخ  Patricia Waughحهظَكظٚ رخط٤٘٣َخ ٝحف  ٍٝح٣ش حُ٘

حٌُظخرش حَُٝحث٤ش حُظ٢ طٔظيػ٢ »(، ٤٘٣َٝ ا٠ُ 6894« )حُٞحػ٤ش رٌحطٜخ ٝططز٤وخطٜخ

ؼش، ٢ٌُ طؼ٤َ حُظٔخإٍ ح٫ٗظزخٙ ا٠ُ ًحطٜخ رٌَ٘ ٝحع ٝٓوٜٞى ٝٓ٘ظظْ ػ٠ِ أٜٗخ ٛ٘

«كٍٞ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُظو٤َ ٝحُٞحهغ
(941)

. 

ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٌٛح حُظِٔي حُٔؼَك٢ حُٜخثَ ٓل٤ي ك٢ ؿ٠٘ حُظل٤َِ 

حَُٔى١ رخطـخٙ أٛخُظٚ، ا٫ إٔ ح١ُٞٓٞٔ ٓخ ٣ِزغ إٔ ٣َىى كٌَطٚ حُظ٢ ط٘ظوٚ ٖٓ 

 :ٚ كبٕ حَُٝحث٢  ٝػيح ٌٛح ح٤ُٔخم،»حُـٜٞى حَُٝحث٤ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش رَٓظٜخ روُٞ

حُؼَر٢ ُْ ٣ٌٖ ٛخكذ ػ٬هش ٓظٌخِٓش أٝ كو٤و٤ش ٓغ حُ٘ٞع حَُٝحث٢، ٍؿْ ػ٬هظٚ 

«حُٞػ٤وش رخُلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش
(949)

. 

 التحميل السردي النصي: -3-3

رِؾ حُ٘وي حُظطز٤و٢ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٗؤٝح  

خٍ ٍٝحث٤ش ٝه٤ٜٜش رؼ٤ٜ٘خ، ٝٛٞ ػخ٤ُخ  ك٢ ٤ٓخى٣ٖ حُظل٤َِ حَُٔى١ ح٢ُٜ٘ ٧ػٔ
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ٗوي ٝحٓغ أهزَ ا٤ُٚ ك٘ي ؿ٤َ ه٤َِ ٖٓ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ. ٝهي حهظَص ٖٓ ػَ٘حص 

حٌُظذ هٔٔش ٜٓ٘خ طؼزَ ػٖ ٤َٓ أًزَ ُِظٔؼَ حُٔؼَك٢ ٝحُٜٔ٘ـ٢ ٝحُ٘وي١ ٌُٜٙ 

ح٫طـخٛخص ا٠ُ كيّ ح٫ٓظ٬ّٔ ُٔ٘ـِحطٜخ. ٝأريأ ٓ٘خه٘ظ٢ ٌُِظخرخص حُٔؼزَس ػٖ ٌٛح 

حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛش ك٢ ٍٝح٣ش حُ٘لخً »ظخد حُٜخىم هٔٞٓش )طْٞٗ(، ٝػ٘ٞحٗٚ ح٤َُٔ رٌ

(، ٣ِٝلع ًُي ك٢ ٓظٖ حٌُظخد، ر٤٘ٔخ كٞص حُظ١ٞجش 6882« )ُ٘ـ٤ذ ٓللٞظ

ٝحُٔويٓش ٓؼِٞٓخص ؿ٤َ ىه٤وش، ٝؿ٤َ ٓٔظٞػزش، ٝؿ٤َ ٝحك٤ش ػٖ حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛش 

ش، ٝٓٞهق حُ٘وخى ك٢ ٓـخٍ حَُٝح٣ش، ٝٓٞهغ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ ٓـخٍ حَُٝح٣ش حُؼَر٤

ٖٓ ٓللٞظ ٝأىرٚ، ٝٓٞهغ حَُٔكِش ح٤ٌُ٘ٛش ٝٓٞحهق حُ٘وخى ٜٓ٘خ، ٝٓٞحهق حُ٘وخى ٖٓ 

ٍٝح٣ش حُ٘لخً. ٣ٝ٘طزن ٌٛح حَُأ١ ػ٠ِ ػَٟٝٚ ُِ٘وخى ٝحُ٘وي حُـي٣ي ػٖ حَُٝح٣ش، 

إٔ ٓٔخٍٓش حُٜ٘ٞٙ »ًؤٕ ٣ـِّ إٔ حَُٝح٣ش ٤ُٝي كي٣غ ٓظؤػَ رخُـَد، ٝ

ش ػٜيٗخ رخُٔ٘خٛؾ حُو٤ٜٜش، ُٝطز٤ؼش ػوخكظ٘خ حُظ٢ ٫ حَُٝحث٤ش ُْ طٌٖ ٤ٍٓٔٞس ُليحػ

«ٓ٘ي ك٤ٜخ ُٔؼَ ٌٛٙ حُزلٞع
(949)

. 

ؿ٘ق هٔٞٓش ا٠ُ ٍكٞ حُظو٤ي رٜٔ٘ؾ ه٢ٜٜ ٓؼ٤ٖ )٣وٜي ٜٓ٘ـخ  ٗوي٣خ  

ٓؼ٤٘خ ( ُٜؼٞرش ٌٛٙ حُ٘ظ٣َخص ٝحُٔ٘خٛؾ حُـَر٤ش، ٩ٝرٜخٍٛخ، ُٝؼيّ ٠ٗٞؿٜخ 

إ أك٠َ »حٓظج٘خٓخ  روٍٞ ؿ٤٘٤ض  ٝحًظٔخُٜخ، ٓؼ٫ٞ  ػ٠ِ حُظطز٤ن رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧،

، ٝهي أػِٖ ك٢ ط١ٞجظٚ، ٫ٝ طٜق «حُٔزَ حٓظ٘زخ١ ٣َ١وش ٓوخٍرش ٖٓ حُ٘ٚ ًحطٚ

ُْ ٣ٌظذ َُٜ٘س ٌٓٛذ أىر٢ ٓؼ٤ٖ، ٫ٝ ُظطز٤ن ٗظ٣َش »ح٩ػ٬ٗخص ىحثٔخ ، أٗٚ 

ٓوٜٞٛش ك٢ حَُ٘ف أٝ حُظؤ٣َٝ، ٫ٝ حٓظ٘زخ١ أكٌخّ ٜٗخث٤ش ؿخُٓش، ٝاٗٔخ ٓوٜيٗخ 

أٍحى هٔٞٓش إٔ «. ا٠ُ رؼٞ حُو٠خ٣خ حُـي٣َس رخُ٘ظَ ك٢ ٍٝح٣ش حُ٘لخً ُلض ح٫ٗظزخٙ

ٗٞحكٌ ػ٠ِ رؼٞ ح٧كٌخٍ، ٝٓلخط٤ق ُٔؼخُـش رؼٞ حُظو٤٘خص »٣ٌٕٞ رلؼٚ 

«حُو٤ٜٜش
(948)

حُطّذ »، ٌُٝ٘ٚ ٓخ ُزغ إٔ حػظٔي ٓزخَٗس ػ٠ِ ؿ٤٘٤ض ح١ٌُ ٓٔخٙ 

«رخُٜ٘ٞٙ حُو٤ٜٜش ١َٝم ٓوخٍرظٜخ
(911)

حٍٛخ ، كؼَٝ ٝهخثغ حَُٝح٣ش ك٢ أ١ٞ

 ح٧ٓخ٤ٓش، ٢ٛٝ:

 ح٩كٔخّ رخ٫هظ٬ٍ ٝٓلخُٝش ط٘و٤ٚ أػَحٝ ح٧ُٓش.انطىس األول: 

 :ٍ ٓلخُٝش حُؼ٬ؽ ٝحُزلغ ػٖ ٓزَ حُظـخُٝ ٖٓ ه٬ٍ حُظلٍَ انطىس انخبَ

 ٖٓ ١ٝؤس ك٤خطٚ حُٔخروش، ٝطـَرش حُلٖ، ٝطـَرش حُـْ٘.

 حَُٜٝد ٝح٫ٗؼِحٍ.انطىس انخبنج: 
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ح٧ىٝحص حَُٝحث٤ش ٝحُظؤ٣َٝ، كخػظٔي ػخ٤ٗش  ًٝخٗض ٌٛٙ حُٞهخثغ ٓز٤ِٚ ُيٍحٓش

ػ٠ِ ؿ٤٘٤ض ك٢ طلي٣ي ٌٓٞٗخص حُؼَٔ حُو٢ٜٜ: حُلٌخ٣ش ٝحَُٔى ٝحُ٘ٚ ًحطٚ، 

ٝك٢ طلي٣ي ٌٓٞٗخص حَُٔى: حُ٘ظخّ ح٢ُِ٘ٓ ١َٝحثوٚ ك٢ ا٣َحى حُٔٞحرن ٝحُِٞحكن 

ٝٝظخثق ٌٛٙ حُِٞحكن، ٝحُظٞحطَ َٟٝٝرٚ حُؼ٬ػش، حُوٚ حُٔلَى ٝحُوٚ حٌٍَُٔ 

حُٔئُق، ٝحُي٣ٔٞٓش، َٟٝٝرٚ ح٧ٍرؼش، حَُٔى حُٔـَٔ ٝح٣٩وخف أٝ حُوطغ ٝحُوٚ 

حُٔئهض، ٝح٩ٓوخ١ أٝ حُـ٤خد ح٢ٌُِ، ٝحُٔـخٗزش أٝ حُـ٤خد حُـِث٢، ٝحُٜٔ٘ي 

ٝحُٞٛق، ٝٝٛق ح٧ٓخًٖ ٖٓ حَُِٓ ٝحُظؼز٤َ ػٖ رخ١ٖ حُ٘و٤ٜش، ٝػ٘خَٛ 

٤َٔ، حُطز٤ؼش، ٝٝٛق حُ٘و٤ٜخص، ٝٝظخثق حُٞٛق: هيٓش ح٧كيحع، ٝحُظل

ٝطٔؼ٤َ حُٔٞؿٞىحص، ٝحٓظزطخٕ حُ٘و٤ٜش، ٝطٌؼ٤ق ح٧رؼخى ح٣َُِٓش، ٝحُظ٘ٞع 

ٖ: ه٠خ٣خ ًحص  ح٤ٌُل٢، ٝحُٞكَس ح٤ٌُٔش، ٝحُلٞحٍ ٝط٘يٍؽ ٌٛٙ حُو٠خ٣خ ك٢ ه٤ٔٔ

ٛزـش ك٣ٌَش، ٝه٠خ٣خ ًحص ٛزـش ٝؿيح٤ٗش، ٝهٜخثٚ حُلٞحٍ، ٝٝظخثق 

 :ٍ ٣َٝ، ٝاػَحء ٤ٍٟش، ٝحٓظزطخٕ، ٝطٔؼ٤َ أٝ ط٣َٜٞ، ٝطط٣َٞ، ٝطؤ‘حُلٞح

حُِٖٓ، ٝطو٤٘خص ً٘ق حُزخ١ٖ ٝأٓخ٤ُزٜخ: حُلٞحٍ حُزخ٢٘١ )حُ٘ـٟٞ(، ٝحُلٞحٍ 

حُزخ٢٘١ حُٔٞؿٚ ا٠ُ هخثِٚ، ٝحُلٞحٍ حُزخ٢٘١ حُٔٞؿٚ ا٠ُ ٗو٤ٜش أهَٟ، ٝحُلٞحٍ 

 حُزخ٢٘١ حَُٔى١، ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٝحَُإٟ ٝأك٬ّ ح٤ُوظش، ٝحُظًٌَ، ٝحُظيحػ٢.

حَُٝحث٤ش طٔظ٘ي أٓخٓخ  ا٠ُ ؿ٤٘٤ض ك٢ ًظزٚ ٫ٝ ٣ول٠ إ ىٍحٓظٚ ٨ُىٝحص 

ٍٝٛٞ » Nouveau Discours du Recit( 6899« )حُوطخد حُو٢ٜٜ حُـي٣ي»

2( »6818 )Figure 11ٝ ،« ٍٞٛ9 »Figure 111 ٕٝطٔظ٘ي اٗخٍحص ا٠ُ ؿخ ،

٢ٍٓٝ ٤ٓٝ٘خٍ ٣َُحكخ ٝٗخطخ٢ُ ٓخٍٝص ٝك٤ِ٤ذ ٛخٕٓٞ ٝحُز٣َ٤ْ ٝط٤زٞى١ ٝى١ 

حُظطز٤و٢ َٓطٜٖ ٤ًِخ ، ٓغ ِٗٝع ُظز٢٤ٔ حُٜٔ٘ؾ ا٠ُ ؿَىحٕ، أ١ إٔ ٌٛح حُ٘وي 

حُؼ٤ٓ٬ش حَُٔى٣ش ك٢ ٓٔظ٣ٞخطٜخ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش حُز٣ٞ٤٘ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ؿ٤٘٤ض. ٍٝرٔخ ٌُٜح 

ٝظ٤لش »حُٔزذ ؿِزض حُظؼ٤ٔ٤ِش حُ٘خٍكش ػ٠ِ حُظطز٤ن، ًٔخ ك٢ ٌٛح حُٔؼخٍ ػٖ 

 «:طؤ٣َٝ

لَٔ رؼٞ ٝٛٞ كٞحٍ ٣ ٣Dialogue Interpretatilئى٣ٜخ كٞحٍ طؤ٢ِ٣ٝ »

حُـٞحٗذ، ٌُ٘ٚ ٫ ٣ئى١ ا٠ُ طط٣َٞ ح٧كيحع، ٫ٝ ا٠ُ طـ٤َ ك٢ ك٤ًَش حُوٚ، 

، 61ٝا٠ُ ٌٛح حُ٘ٞع ٣٘ظ٢ٔ حُلٞحٍ ح١ٌُ ىحٍ ر٤ٖ ػؼٔخٕ ٝٛي٣و٤ٚ ك٢ حُلَٜ 

ٝك٤ٚ كَٔ ًَ ْٜٓ٘ ٓخ٢ٟ ك٤خطٚ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣وَؽ ػٖ حُٟٞغ ح١ٌُ ػَك٘خٙ ُٚ ك٢ 

«حُل٤ِ حُٔخرن ٖٓ حُ٘ٚ
(916)

. 

أىٝحص حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ حُظِٓٚ ٫ طِز٢ كخؿخص ىٍحٓش  ٝهي ٝؿي هٔٞٓش إٔ

حُظؤ٣َٝ، كؼٔي ا٠ُ ٜٓ٘ؾ ظٞح١َٛ طؤ٢ِ٣ٝ حػظٔخىح  ػ٠ِ ٗوخى ٝرخكؼ٤ٖ ًؼَ، كخػظ٠٘ 

رخُٞؿٚ حُ٘ل٢ٔ، ٝحُٞؿٚ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝحُٞؿٚ ح٢ٌُ٘ٛ، ٝحُِٔ٘ع حُل١ٌَ: ُِٓ٘ش حُلٖ 
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، ٝحُِٔ٘ع ٝحُؼِْ ٝحُلِٔلش، ٝػ٬هش حُلٖ رخ٩ٗٔخٕ ٝحُٔـظٔغ، ٝٓؼ٠٘ حُل٤خس

حُٞؿٞى١: أىٓٞٗي ٍَٛٞٓ، ٣ٍٖٞٓ ٤ًًَـٍٞى، أ٤ٔٛش ٓلّٜٞ حُوِن، حُظلٍٞ 

ٝح٤ٍَُٜٝس، ح٫هظ٤خٍ، ٝحُل٣َش، ٝحُٔٔئ٤ُٝش، ١ٝز٤ؼش ح٧ُٓش، ٝأ٤ٔٛش حُٞكيس، 

ٝٓزيأ ح٩ؿَحد، ٝه٤ٔش حُل٣َش، ٝحُِٔ٘ع حُٜٞك٢: أ٤ٔٛش حُوِذ، ح٩كٔخّ رخُٞحٍى 

خه٘خطٚ ُٞؿٞٙ حُظؤ٣َٝ ٝٓ٘خُػٚ رظ٤ٜ٘لخص ٝحُٔـخٛيس، ٝحُِٔ٘ع حُؼزؼ٢. ٝطللَ ٓ٘

٤ٌِٗش ٓٔخػِش، ٝرَ٘ٝف هخٍؿش ػٖ ح٤ُٔخم حُ٘وي١، أٝ ٛٞ ٣ٔوطٜخ ػ٤ِٚ، ًٝؼ٤َح  

 :ٚ ا٢٘ٗ »ٓخ حػظٔي ػ٠ِ أهٞحٍ هخٍؿش ػٖ حُ٘ٚ ك٢ طؤ٣ِٝٚ ًوٍٞ ٓللٞظ ٗلٔ

«ٟؼ٤ق ح٣٩ٔخٕ رخُلِٔلخص، ٝٗظَط٢ ا٤ُٜخ ك٤٘ش أًؼَ ٜٓ٘خ كِٔل٤ش
(912)

، أ١ أٗٚ 

حُ٘ٚ ٓؼخ٢ٗ ٝأكٌخٍ ٖٓ هخٍؿٚ، ٫ٝ ٣ظٔن ٌٛح ٓغ ٜٓ٘ـٚ حُؼ٬ٓخط٢ ٣ٔو٢ ػ٠ِ 

حَُٔى١، كٜٞ ؿخُزخ  ٓخ حػظٔي ػ٠ِ ٗوخى آه٣َٖ ٓؼَ ٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخُْ ك٢ حُٜللش 

، 81ك٢ حُٜللش  6819، أٝ ػ٠ِ ٝهخثغ هخٍؽ حُليع ًًٌَٙ ٣ُِٜٔش ػخّ 84

 .6811ر٤٘ٔخ حَُٝح٣ش ٌٓظٞرش ػخّ 

َ٘ٝف حُظؼ٤ٔ٤ِش طِٔٔخ  ُِٔؼخ٢ٗ ٝح٧كٌخٍ ػ٠ِ إ هْٔ حُظؤ٣َٝ أهَد ا٠ُ حُ

ٛٞ ػ٘ي «: »أ٤ٔٛش حُوِذ»٣َ١وش ح٩ٓوخ١، ًٔخ ك٢ ٌٛح حُٔؼخٍ ح١ٌُ ٣ظليع ػٖ 

حُٔظٜٞكش رخد حَُٝف ٝٗخكٌس حُٞؿيحٕ، ٝٛٞ ػ٘ي ػَٔ أىحس ٍث٤ٔ٤ش ُظل٣َي حٌُحص 

ِّ ح٩كٔخّ ػزَ ٗ٘ٞس ططِذ ٓظٔخ٤ٓش ٖٓ ه٤ٞى حُؼوَ ٝطلي٣ي حُؼِْ، ًحص  ٛٝ

«ٚ ٫ ؿيحٍ ك٤ٜخ ٫ٝ ٓ٘طنهٜخث
(919)

. 

ٝكٟٞ ًظخرٚ هٔٔخ  ػخُؼخ  ٛٞ أًٗٔٞؽ ططز٤و٢، َٗف ك٤ٚ ٜٗخ  ٖٓ حُلَٜ 

ػ٠ِ حُ٘لٞ ح١ٌُ ٍٝىص ػ٤ِٚ، »، ٟٝٝغ كيٝىح  ُظل٤ِِٚ «حُ٘لخً»حُوخْٓ ٖٓ 

٧ٗ٘خ حػظزَٗخ حُ٘ٚ ٓوطؼخ  ه٤ٜٜخ  ٝحهؼخ  ر٤ٖ ريح٣ش ٜٝٗخ٣ش طلِٜٜٔخ ٝكيحص 

ك٢ ٝظخثلٜخ، ٖٝٓ ػ٬هخطٜخ ؿ٤ٔؼٜخ طزَُ هٜخثٚ  ٓظزخ٣٘ش ك٢ أكـخٜٓخ ٓوظِلش

«حُ٘ٚ ٝطظ٠ق ى٫٫طٚ
(914)

؛ ٝهي ٜٓي ُظطز٤وٚ ربُٔخكش ػٖ طل٤َِ حُٜ٘ٞٙ، 

٤ُظَٞٓ ا٠ُ َٗف ٜٗٚ رطَم ٓوظِلش ريٍ إٔ ٣ظو٤ي رٜٔ٘ؾ ٝحكي، كيٍّ ٝكيحص 

حُ٘ٚ ػ٠ِ أٓخّ ح٧ؿَحٝ، ٝكن ٌٓٛذ ؿ٣َٔخّ، ٝحُ٘ٚ ك٢ ٓٔظٟٞ حُ٘ظخّ 

٤٘٤ض، ٝحًظل٠ رخُلي ح٧ه٠ٜ ٖٓ حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ ح٢ٌُِ٘، ح٢ُِ٘ٓ، ٝكن ٌٓٛذ ؿ

ٝرخُلي ح٧ى٠ٗ ٖٓ حُظؤ٣َٝ، ٧ٕ هٔٞٓش أهٌ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ػ٠ِ أٜٗخ طو٤٘خص 

كلٔذ، ٤ُٝٔض ٜٓ٘ـخ  ك٣ٌَخ  ٝك٤٘خ  ٣ٌَ٘ ك٢ ٓطخ٣ٝٚ ٝحٗؼ٘خءحطٚ ٝطـ٤ِخطٚ حُز٤٘ش 

 ٝحُي٫ُش ك٢ إٓ ٝحكي.
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ُـخثذ ـ ٤َٓس ح٥ط٢: ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ٤َٓس ح»٣ٝ٘يٍؽ ًظخد ١ٌَٗ حُٔزوٞص 

( ك٢ ٓ٘ٞحٍ حكظٌحء ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي 6882« )ك٢ ًظخد ح٣٧خّ ُطٚ ك٤ٖٔ

حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ؿْ٘ أىر٢ ِٓظزْ ٌٛٙ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش حُظ٢ ١خُٔخ ىٍٓض ك٢ 

ا١خٍٛخ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُ٘ل٢ٔ، ر٤٘ٔخ حهظخٍ حُٔ٘ـٞص حُ٘ظَ ا٤ُٜخ، ٓظؤػَح  رخُٜ٘خؿ٤خص 

، ٝٛٞ ٓيٍى ٛؼٞرش ٓخ «ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ٗٚ أىر٢»ٔؼَك٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُـي٣يس، حُ

أهيّ ػ٤ِٚ. ُوي حٛظيٟ رخ٧رلخع حُـي٣يس ك٢ ٓـخٍ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ًظخر٢ 

L’Autobiographie” (6898 ،)“« ح٤َُٔس حٌُحط٤ش»حُٔؼٕ٘ٞ  G. Mayؿٍٞؽ ٓخ١ 

 Le Pacte« َ ًحط٢ح٤ُٔؼخم ح٤ُٔ»، ٝػ٘ٞحٗٚ Pb. Lejeuneٝك٤ِ٤ذ ُٞؿٕٞ 

Autobiographique (6891 حٌُظخد حُؼخ٢ٗ، ًٔخ أَٗٗخ ك٢ حُزخد ح٧ٍٝ، ٓؼ٢٘ ،)

رخ٩ؿخرش ػ٠ِ اٌٗخ٤ُش ٬ٛص ح٤َُٔس حٌُحط٤ش رخُٞحهغ حُظخ٣ٍو٢ حُٔوٜٞٙ، 

 ٝر٘و٤ٜش ٛخكزٜخ ٝٗل٤ٔظٚ، كؤهٌ ػ٘ٚ طؼ٣َلٜخ: 

هٜش حٓظؼخى٣ش ٗؼ٣َش ١َٝ٣ ك٤ٜخ ٗوٚ كو٤و٢ هٜش ٝؿٞىٙ حُوخٙ »

«ًِح  كي٣ؼٚ ػِىل٤خطٚ حُلَى٣ش، ٝػ٠ِ ط٣ٌٖٞ ٗو٤ٜظٚ رخُوَٜٞٙٓ
(911)

 . 

ٝط٠ٖٔ ٌٛح حُظؼ٣َق ٌَٗ ح٬ٌُّ )ح٤َُٔس حٌُحط٤ش هٜش ٓ٘ؼٍٞس( ٟٝٓٞٞػٜخ 

)ٓيحٍ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٤خس حُٔظٌِْ حُلَى ٝطخ٣ٍن ٗوٚ ٓخ(، ٟٝٝؼ٤ش حُٔئُق )إٔ 

(، ٟٝٝؼ٤ش ٣ٌٕٞ حٌُخطذ ٣ٝل٤َ حٓٔٚ ػ٠ِ ٗوٚ كو٤و٢ ٓظطخروخ  ٓغ حَُح١ٝ

حُٔئُق )إٔ ٣ٌٕٞ حَُح١ٝ ٓظطخروخ  ٓغ حُ٘و٤ٜش ح٧ٓخ٤ٓش أ٫ٝ ، ٝٓظ٘زؼخ  رخُٔ٘ظٍٞ 

 ح٫ٓظؼخى١ ُِوٜش ػخ٤ٗخ (.

ٝحهظزَ حُٔزوٞص ٗظ٣َخ  ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ حُظ٢ ٫ ٓ٘خٙ ٜٓ٘خ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٝكيس 

، ٓؼظٔيح  ػ٠ِ ُٞؿٕٞ «حَُح١ٝ ـ حُ٘و٤ٜش»حَُح١ٝ ٝحُ٘و٤ٜش، ٝٝكيس حُٔئُق ٝ

ٗخ. ٝٗخهٖ طخ٤ُخ  ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ٝح٧ؿ٘خّ حُو٣َزش ٜٓ٘خ، ٖٓ ه٬ٍ ح٤ُٔؼخم، ًٔخ ًًَ

اً ٣وخّ ػ٠ِ ؿَحٍٙ ٤ٓؼخم ٍٝحث٢
(911)

. 

ظخَٛس ح٤َُٔس حٌُحط٤ش طخ٣ٍوخ  ٝػوخكش، كِٜخ »ٝػخ٣ٖ حُٔزوٞص ك٢ حُزخد حُؼخ٢ٗ 

طخ٣ٍن ٠٣ز٢ ٗ٘ؤطٜخ ٝططٍٞٛخ، ٤ٓٝخم ػوخك٢ ٣ٌظ٘لٜخ، ٝأٍم ُٜخ، ٝٗظَ ك٢ ١َٝٗ 

ٗٚ ٤َٓ ًحط٢ كي٣غ ًٔخ ٣زَُٛخ حُظخ٣ٍن حُؼوخك٢ حُؼَر٢، ٍحٛيح  رؼٞ اٗظخؽ 

ك٢ٜ ٖٓ ؿٜش »حُظل٫ٞص حُو٤ٔ٤ش ٝحُٔؼَك٤ش حُظ٢ أٜٓٔض ك٢ ٗ٘ؤس ح٤َُٔس حٌُحط٤ش، 

ًٜٞٗخ ٗٔطخ  ك٢ حٌُظخرش ـ ٫ طو٠غ َُؿزش حُلَى ك٢ حُلي٣غ ػٖ ٗلٔٚ ٍؿْ أٜٗخ 

ٖٓ حُلَى ٓلٜٞٓخ  ُِٝٓ٘ش ًظخرش ُظخ٣ٍن ٗو٢ٜ رويٍ ٓخ طو٠غ ُٔٞهق ػوخك٢ ػخّ 
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«ٝٝؿٞىح  
(919)

، ٝأٍٝى ؿخٗزخ  ٖٓ طخ٣ٍن ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ 

ٝأٗٞحػٜخ، ٝؿخٗزخ  ٖٓ طخ٣ٍن ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ىه٫ٞ  ك٢ 

إٔ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ٫ طٔؼَ اٌٗخ٤ُش ك٤٘ش )ٌَٗ ـ طؼز٤َ( »٤َٓس ١ٚ ك٤ٖٔ، ػ٠ِ 

ؼَ رخُوٜٞٙ اٌٗخ٤ُش ػوخك٤ش حؿظٔخػ٤ش رٜخ ٣ٌٖٔ إٔ طوخّ رؼٞ كلٔذ، رَ طٔ

«ك٠خءحص حُل٣َش ك٢ حُٔـظٔغ
(919)

 . 

رو٤٠ش حُـْ٘ ح٧ىر٢، « ح٣٧خّ»أؿَٟ حُٔزوٞص طيه٤وخ  ٫كظخ  ُِ٘ظَ ك٢ ِٛش 

ٝحٓظؼَٝ ٗٔخًؽ ٖٓ ٗوي ٌٛح ح٧ػَ حُزخه٢ ُؼيس ٗوخى، ػْ أٝؿِ حُٔٞحهق ٖٓ ؿْ٘ 

ا٠ُ ؿْ٘ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش، ٝٓؼِٚ « ح٣٧خّ»ـِّ رخٗظٔخء ح٣٧خّ، ٢ٛٝ: أُٜٝخ ٛؼٞرش حُ

حُـِّ رؤٗٚ ٍٝح٣ش ٣ؼَٔ هُٞٚ، ٝػخ٤ٜٗخ إٔ طَىى حُيح٤ٍٖٓ ر٤ٖ حَُٝح٣ش ٝح٤َُٔس 

حٌُحط٤ش ٫ ٣َطٌِ ك٢ ؿَ ح٧ك٤خٕ ػ٠ِ ٓؼخ٤٣َ ٛخٍٓش ط٠ز٢ حُلٞحٍم ر٤ٖ 

« ح٣٧خّ»حُـ٤ٖٔ٘ ح٧ىر٤٤ٖ، ٝػخُؼٜخ حُ٘وخ١ حُظ٢ ط٘ظَى ك٤ٜخ ٓوظِق حُٔٞحهق ٖٓ 

٢ٛ إٔ حُيٍحٓخص ظِض طلّٞ كٍٞ اٌٗخ٤ُش حُـْ٘ ح٧ىر٤ش ُٔزز٤ٖ ُْ ٣ظز٤ٜ٘ٔخ ؿَ 

، ٝػخ٤ٜٗٔخ ًظخرظٚ «ح٤ُٔؼخم ح٤َُٔ ًحط٢»حُ٘وخى رٟٞٞف: أُٜٝٔخ ؿ٤خد ػوي حُوَحءس ٝ

ح٧ىر٢ ِٓظزٔخ ، كخٓظوِٚ « ح٣٧خّ»ر٤ٔ٠َ حُـخثذ، ٓٔخ أْٜٓ ك٢ ؿؼَ ؿْ٘ 

 ػ٬ع ١َم ك٢ كَ ٌٛٙ ح٩ٌٗخ٤ُش:« ّح٣٧خ»حُٔزوٞص ٖٓ هَحءس ٓخًظذ ػٖ 

حُط٣َوش ح٠ُٝ٧ هخثٔش ػ٠ِ حُظو٤ٖٔ ٝاهخٓش َٟٝد ٖٓ حُٔ٘خرٜش ر٤ٖ حُ٘ٚ 

 ٝٓخ ٣ؼَكٚ حُ٘خّ ػٖ ك٤خس ١ٚ ك٤ٖٔ.

حُط٣َوش حُؼخ٤ٗش، ٣ٌٝخى ٣٘لَى رٜخ حُزخكغ كئحى حُوَه١ٍٞ، ٝهي أؿَٔ حُٔٞهق 

 :ٚ ِـْ٘، ٧ٕ هيٍٙ إٔ ٫ ؿْ٘ ُٚ، اٗٚ هظَ ُ« ح٣٧خّ»إ ًظخد »رٟٞٞف ك٢ هُٞ

)ٝحػظوي إٔ ٌٛح ح٬ٌُّ ٫ ٓؼ٠٘ ُٚ ٧ٕ حُوَه١ٍٞ ٗو٠ٚ، ك٤ٖ « ٣ٌٕٞ ر٬ ؿْ٘

 أهَ ك٢ رلؼٚ رؤٕ ح٣٧خّ ٤َٓس ًحط٤ش ُظِي حُِلظش حُٔظ٘خه٠ش. ٌٌٛح؟!(.

ٝحُط٣َوش حُؼخُؼش، ٢ٛٝ ٓظ٠ٔ٘ش ك٢ ٤ٓخم ػَٟٚ َُأ١ دمحم حُوخ٢ٟ، ح١ٌُ 

خ  ٖٓ ؿ٤خد حُظطخرن ر٤ٖ أػٞحٕ حَُٔى ٣٘ل٢ ػٜ٘خ ٓلّٜٞ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش حٗط٬ه

ا٠ُ ؿْ٘ أىر٢ ٓؼ٤ٖ « ح٣٧خّ»أٓخٓخ . ؿ٤َ إٔ حُٔزوٞص طَى ٓٔؤُش حٗظٔخد 

ك٤٘خ  ًخٓ٘ش ك٢ َٟٝد حُظو٘غ حُظ٢ طٌ٘ق ػٜ٘خ ُؼزش « ح٣٧خّ»ك٤ِٔس »ٓلظٞكش، 

ح٠ُٔخثَ ك٤ٚ.. ٍٝرٔخ ًخٕ حُلَم ًخٓ٘خ  ك٢ إٔ حُوَحءس ح٤ُوظش ط٘خٍ ٓظؼظ٤ٖ 

ٓظؼش حُظؼَف ا٠ُ حُزطَ ك٢ ًلخكٚ ٖٓ أؿَ «: ح٣٧خّ»٤زخص ٗٚ ٓـظٔؼظ٤ٖ ٖٓ ١
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حُٔؼَكش ٝٓظؼش ٤ً٘ٛش ٜٓيٍٛخ ٓخ ٣وّٞ ر٤ٖ أػٞحٕ حَُٔى ٖٓ أُٞحٕ ح٫طٜخٍ 

«ٝح٫ٗلٜخٍ
(918)

. 

رخُظزخٓٚ « ح٣٧خّ»ُوي أكخىص حُٔويٓخص ًؼ٤َح  ك٢ ٓوخٍرظٚ ٌُظخد 

كٜٞ ٖٓ »َأ٣ٚ، ٝه٤ٜٛٞظٚ، ٓٔخ ٤٣َٔ ٓزَ هَحءس ٌٛح حُ٘ٚ حُٔوخىع ٝحُٔوخطَ ر

حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ٫ طلٜق ػٖ ٝؿٞٙ حُلٖ ك٤ٜخ، ٫ٝ ػٖ ٓوخٛيٛخ ا٫ رؼي ٓؼخَٗس 

ٝٓـخٛيس، كوي ططخُؼٚ ٫ٝ طـي ك٤ٚ ٓخ ٣٘يى ا٤ُٚ ػيح رؼٞ ٝؿٞٙ ًلخف رطِٚ ٖٓ 

«طلض ٤ًخٗٚ ٝحٓظلوخم ُِٓ٘ش ك٢ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٍك٤ؼش
(911)

. ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٍح٣ٝٚ 

٧ٕ ٛخكزٚ ر٘خٙ ػ٠ِ »ٗش ٫ طز٠ِ ػ٠ِ حُِٖٓ، حُٔخًَ، كوي حٓظلن ًظخد ح٣٧خّ ٌٓخ

هِن ٓٔخكخص ؿٔخ٤ُش ر٤ٖ حُ٘ٚ ٝؿ٘ٔٚ ح٧ىر٢، ٝر٤ٖ ُٖٓ حُظِلع ُٖٝٓ حُِٔلٞظ، 

ٝر٤ٖ حَُح١ٝ ٝحُٔئُق ٝحُ٘و٤ٜش حَُث٤ٔ٤ش. ٝأىهَ ك٢ ُؼزظٚ حَُٔى٣ش حُوخٍة، 

َّ ح١ٌُ ؿؼَ  « ح٣٧خّ»ػ٠ِ ٗلٞ ٖٓ ح٧ٗلخء، ٝك٢ ٌٛٙ حُٔٔخكخص ًخٕ رؼٞ حُٔ

«ك٤خ  حهظَم ظَٝف اٗ٘خثٚ ٤ُٔظَٔ ا٠ُ ح٧ري ٜٗخ  
(916)

. 

أكٜق حُٔزوٞص ػٖ ٤ِٓٚ حٌُز٤َ ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ٓٔظ٣ٞخص ط٘خُٝٚ 

، ٝأػخٍ ك٢ حُزخد ح٧ٍٝ ُظل٤ِِٚ ٓئح٫  ٓ٘خرٜخ  «ح٣٧خّ»ُِٜ٘ؼش ٝحَُٔى ك٢ ًظخد 

ّ: ٤ًق ٛ٘غ ًظخد ح٣٧خّ؟ ٠٠ٓٝ ٓغ ً٘ٞكخطْٜ حَُٔى٣ش  ٧ٓجِش ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُٝ

حُظ٢ ١ٍٞص ك٤ٔخ رؼي، ٝىٍّ ٣َ١وش ١ٚ ك٤ٖٔ ك٢ حُز٘خء حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ حٗلٜخٍ 

حُلٍٜٞ ٝحطٜخُٜخ ك٢ إٓ، ٖٓ ه٬ٍ ٓزيأ٣ٖ ٛٔخ حُظٌؼ٤ق ٝحُظٞٓغ ٖٓ ؿٜش، 

ٝحُظؼ٤َِ ٖٓ ؿٜش أهَٟ. كل٢ ٓزيأ حُظٌؼ٤ق، ٣يٍٝ ًَ كَٜ ٖٓ كٍٜٞ ح٣٧خّ 

حٌُٔٞٗش ُِ٘ٚ.  ػ٠ِ ٓلٍٞ ى٢ُ٫ ٣ٔظوطذ ح٧كيحع ػ٠ِ ط٘ٞػٜخ، ٝحُِٔلٞظخص

ٌٝٛٙ حُٔلخٍٝ طظٞٓغ ك٢ حُلَٜ ٝط٘ظَ٘ كظليى ٓخ ٣ـذ إٔ ٣ظليع ػ٘ٚ حَُح١ٝ. 

إ ٓزيأ حُظٌؼ٤ق ٝحُظٞٓغ ٤ُْ ٓـَى ٤ِٓٝش طَٜ ر٤ٖ حُٔظزخػيحص حُظ٢ ٣يػٞ »

رؼ٠ٜخ رؼ٠خ  ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظطَحى، ٝاٗٔخ ٛٞ ٓزيأ ٓلٌْ ك٢ ط٘ظ٤ْ حُلٍٜٞ 

«ى٤ُ٫ش ٝحكيس ٓ٘ٔـٔش ٣ـٔغ ٓخ طٔخػَ ٝط٘خرٚ، ٣َٝىٙ ا٠ُ ٗٞحس
(912)

. 

رلغ ٓٔظَٔ ػٖ حُظَ « كخ٣٧خّ»٣ٝؼخٟي ٓزيأ حُظؼ٤َِ حُٔزيأ حُٔخرن، 

ٝح٧ٓزخد حٌُخٓ٘ش ٍٝحء حُٔٞحهق ٝحُلخ٫ص أٝ ح٧كؼخٍ ٝح٧هٞحٍ ٝػٖ آػخٍٛخ 

ٝٗظخثـٜخ. ٫ٝ ٣ِـ٢ حٗلٜخٍ حُلٍٜٞ ِٓح٣خ ح٫طٜخٍ، ٫ٝ ٣ٔ٘غ ٖٓ ٍإ٣ش رؼٞ 

٬ٍ حَُٝحر٢ حُظخَٛس ٓؼَ ٓزخىة ح٫ٓظؼخىس ٝحُظيحػ٢ حُؼ٬هخص حُوخثٔش ر٤ٜ٘خ، ٖٓ ه

ٝحُظظخرغ، ٝحَُٝحر٢ حُؼ٤ٔوش، حٓظؼخٗش رخُللَ حُٔؼَك٢ ٝحُِـ١ٞ، ٝهي أك٠ض ٌٛٙ 
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حُط٣َوش ا٠ُ كْٜ حُي٫ُش حُؼخٓش ُِز٘خء ح١ٌُ ٣٘و١َ ك٢ حُظو٤٤َ ٖٓ أٝٓغ ح٧رٞحد، 

ىس ٓلخًخس ػٔخىٛخ إ ٓئُق ح٣٧خّ، رَأ٣ٚ، ٫ ٣ٔظؼ٤ي ٓخ حٗو٠٠ ٖٓ أكيحع حٓظؼخ»

ح٣٩ٜخّ رخُظطخرن ر٤ٖ حُٔخىس حُٞهخثؼ٤ش ٝحُٔؼط٤خص حَُٔى٣ش حُوطخر٤ش. كِْ ٣ٔظؼي 

رٌَ طلخ٤ِٛٚ ٝاكيحػ٤خطٚ حٌُٔخ٤ٗش ٝحُِٓخ٤ٗش ٓٔخ ٢٘٣ « حُٞحهؼ٢»رٌحًَطٚ ػخُٔٚ 

«ٝػيّ ح٫كظلخٍ رخُيهش« ح٠ُز٢»روِش 
(919)

. ٫ٝكع حُٔزوٞص ط٤ًٞيح  ُطخهش 

ح٤ُٔؼخم ح٤َُٔ »أ٠٣خ  حٓظؼٔخٍ ٓزخىة ىحُش طوَم « ٣خّح٧»حُظو٤٤َ حُظ٢ ططزغ 

ٓؼَ ٓزخىة ح٫ٗظوخء ٝحُظل٤َٔ حُـخُزش ػ٠ِ حُٜ٘ؼش أٝ حُٜٞؽ، كٜٞ ٗٚ « ًحط٢

أٝ ُ٘وَ ٣ظَ ٜٗخ  أىر٤خ  ط٘يّ ك٢ أػطخكٚ أكٌخٍ هخُوش ٓٞحء، »أىر٢ ٫ ٓل٢ٜٓٞ 

«ٗخء ًُي أّ أر٠
(914)

ك٢  ٫ ٣ؤْٗ حُٔزوٞص ٨ُكٌخٍ حُٔٔزوش ٓئػَح  حُـٞٙ 

، ٝٓٔؼ٘خ  ك٢ حُظل٤َِ حَُٔى١: ُؼزش ح٧ُٓ٘ش ـ ُؼزش ح٠ُٔخثَ ـ «ح٣٧خّ»ؿ٘زخص 

٤ٓخٓش ح٬ٌُّ، ٝٓطٞػخ  حُٜ٘خؿ٤خص حُٔؼَك٤ش ٝحُ٘وي٣ش ُلخؿخص ٗوي ططز٤و٢ ٓظطٍٞ 

ك٢ ٤ٍَٓٝطٚ ٝحٓظَ٘حكٚ ُِٜ٘ٞٙ ٝه٠خ٣خٛخ. ُٝؼ١َٔ، إٔ ٗوي حُٔزوٞص ٤٣خَٓ 

حُؼزخٍس ك٢ كٞ ٓـخ٤ُن حُ٘ٚ ٝحٓظ٘طخهٚ ا٠ُ آ٤ُخطٚ حُلي٣ؼش، ِٓٔخ  ٤١ؼخ ، ُح٢ٛ 

 حُي٫ثَ ٝحُز٤٘خص.

ُٝؼِ٘خ ٗٞؿِ ٓٔخص ٗـَ حُٔزوٞص ك٢ ٓؼخ٣٘ش ح٧ًٗٔٞؽ حُظطز٤و٢ ٓٔخ كِِٚ 

، ك٤ٖ ٤٠٣ن حُ٘ٚ رطخهخص حُٜٔ٘ؾ «ح٣٧خّ»َٓى٣خ ، ٝٛٞ حُلَٜ ح٧ٍٝ ٖٓ ًظخد 

. ُوي حُٔليٝىس، ٝك٤ٖ ٣ٔظؼخٕ رطخهخص حُٜٔ٘ؾ حُٔليٝىس ُظل٤َِ ٗٚ ٗي٣ي حُؼَحء

ػٔي حُٔزوٞص ا٠ُ ٜٗخؿ٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ طل٤ِِٚ ىٕٝ طؼٔق أٝ حرظٔخٍ، 

ٝهَٜ ٗويٙ ػ٠ِ حُ٘ٚ ٖٓ ىحهِٚ، ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼَ ٗوي حُٔزوٞص حُظطز٤و٢ ٖٓ 

حُ٘ٔخًؽ ح٧ًؼَ اَٗحهخ  ر٤خ٤ٗخ  ٝح٧ًؼَ طٌِٔخ  ٓؼَك٤خ  ٝٗوي٣خ  ُٜ٘خؿ٤ظٜخ حُ٘وي٣ش حُـي٣يس 

 ٣ش ك٢ حُؼوي٣ٖ ح٧ه٣َ٤ٖ.ك٢ كًَش ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح

ٖٓ ح٤ٔ٤َُ إٔ ٬ٗكع إٔ ح٤َُٔ ا٠ُ ح٧هٌ رٜ٘خؿ٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس هي 

١ـ٠ ١ـ٤خٗخ  ٝحٟلخ  ػ٠ِ هطخع ؿ٤َ ه٤َِ ٖٓ ٓٔخ٢ٍٓ حُ٘وي حُظطز٤و٢ ك٢ 

حُظٔؼ٤٘٤خص، ك٤ٔظل٤ي ٛئ٫ء رويٍ ًز٤َ ٖٓ حُؼ٤ٓ٬ش حُز٣ٞ٤٘ش ٝٗؼ٣َش حَُٔى ػ٠ِ 

ًظخد رٜخء حُي٣ٖ دمحم ٣ِٓي )َٜٓ(، ٝػ٘ٞحٗٚ ٝؿٚ حُوٜٞٙ. ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ 

(. ٝحهظخٍ 6881« )هخُظ٢ ٛل٤ش ٝحُي٣َ ر٤ٖ ٝحهؼ٤ش حُظـي٣ي ٝأٓط٣ٍٞش حُظـ٤ٔي»

ُِظل٤َِ »، ٧ٜٗخ، رَأ٣ٚ، ٓؼ٤ٖ هٜذ«هخُظ٢ ٛل٤ش ٝحُي٣َ»ٍٝح٣ش رٜخء ١خَٛ 

ح٧ِٓٞر٢ رٔخ ط٘ظَٔ ػ٤ِٚ ٖٓ طـ٤ِخص أٓط٣ٍٞش ٝؿيٍ ٓٔظَٔ ر٤ٖ حُٞحهغ ٝحَُِٓ، 

حُظـ٤ٔي ٝحُظـ٣َي، ر٤ٖ حُِـش ٝح٤ُٔظخ ُـش، ٝحَُٝح٣ش ٝح٤ُٔظخ ٍٝح٣ش، ٝٝػ٢ رٔخ ر٤ٖ 

ٝهي «. طلِٔٚ حُِـش ٖٓ ىٍحٓخ َٝٛحع ٣ؼٌْ حُٞحهغ رٔخ ك٤ٚ ٖٓ ط٘خهٞ ٝطؼخٍٝ
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ٜٓي ٣ِٓي ُظل٤ِِٚ رب٣ـخُ ٟٓٞٞع حَُٝح٣ش، ٬ٓكظخ  ١خرؼٜخ ح١َُِٓ، أٝ كَٙ 

ٍُس ك٢ حَُٝح٣ش ٢ٛ حُلذ ك٢ حُزخ Themeكخُؼ٤ٔش »ٓئُلٜخ ػ٠ِ حُزؼي ح١َُِٓ، 

ٓٞحؿٜش حُؼؤٍ، ٌُٖ رٜخء ١خَٛ ٣َ٣ي ُؼِٔٚ إٔ ٣ٌظٔذ ١خرؼخ  ه٤ٓٞخ  ٤٘١ٝخ ، ك٬ 

٣ٌظل٢ رظ٣َٜٞ ٝكيس حُٔيحكؼ٤ٖ ػٖ حُلذ ك٢ حُو٣َش ك٢ ٓٞحؿٜش حُؼؤٍ ٝح٫ٗظوخّ، 

رَ ٣لخٍٝ ط٤ٓٞغ ٗطخم ٌٛٙ حُٞكيس ُظٜزق حُو٣َش ٍِٓح  ١ُِٖٞ َٜٓ، رَ ٍِٝٓح  

«ـ حُؼَد ـ ك٢ ٓٞحؿٜش حُؼيٝ حُٔ٘ظَى ١ُِٖٞ ح٧ًزَ
(911)

. ٫ٝ حطلن ٓغ ٣ِٓي ك٢ 

ُٔخ « حُلّذ ك٢ ٓٞحؿٜش حُؼؤٍ»ٌٛح حَُأ١، كِٞ حهظَٜص ٟٓٞٞػش حَُٝح٣ش ػ٠ِ 

ًخٕ ُٜخ ٌٛح حُ٘ؤٝ ح١ٌُ ٓخٓوظٚ ك٢ حٌُظخرش حَُٝحث٤ش حُؼَر٤ش، ُٝـيص اكيٟ 

َُٝح٣ش ٛٞ ١خرؼٜخ حَُٝح٣خص ح٫ٓظ٤ً٬ٜش حُظ٢ ٫ ٗلغ ٜٓ٘خ ٫ٝ ٍَٟ، كٔخ ٤ٔ٣ِ ح

ٟؼق »ح٫ٓظؼخ١ٍ ح١ٌُ ٝٛلٚ رخ١َُِٓ ػْ ٓخ ُزغ إٔ ؿلَ ػ٘ٚ، ٤َ٘ٓح  ا٠ُ 

، رَ إ ه٤ٔش حَُٝح٣ش ك٢ ٓوخٛيٛخ ح٩ٗٔخ٤ٗش «ؿِء حٌُ٘ٔش ٝاهلخٓٚ ػ٠ِ حُ٘ٚ

ٝحُو٤ٓٞش حُٔلؼٔش رؼَحء ر٤٘ظٜخ حُيحه٤ِش ٝٓٔظ٣ٞخطٜخ حَُٔى٣ش حُؼ٤ٔوش. ًٝخٕ أٟٝق 

ط٘لظق حَُٝح٣ش ػ٠ِ »، اً «طـ٤ِخص ح٧ٓطٍٞس»ح٣ش ٛٞ ٣ِٓي إٔ أٍٝ ِٓٔق ٌُٜٙ حَُٝ

ػٞحُْ ٫ كَٜ ُٜخ ٖٓ حَُُٓٞ حُيحُش ٝح٧ٓخ٤١َ حُوخٍس ك٢ ٝػ٢ حٌُخطذ ٝحُٔظِو٢ 

«ػ٠ِ كي ٓٞحء، كظزيٝ ٓظؼيىس حُٞؿٞٙ، ٝهخرِش ُِظؤ٣َٝ ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ٓوظِلش
(911)

. 

ح ا٠ُ أػِٖ ٣ِٓي إٔ ٜٓ٘ـٚ طل٢ِ٤ِ، ٌُٖٝ حٓظؼخٕ رآٍحء ٗوخى آه٣َٖ أٗخٍٝ

، «ٓخ طلِٔٚ حَُٝح٣ش ٖٓ اكخ٫ص ا٠ُ طِي حُؼٞحُْ ح٧ٓط٣ٍٞش حُظَحػ٤ش حُظخ٣ٍو٤ش»

ٓلظٞكش ُوَحءحص ؿي٣يس ُِظ٘خٙ ٓغ ٣ًٜٞح »ٝا٠ُ حُظ٘خٙ ح١ٌُ ٣ـؼَ حَُٝح٣ش 

٤ٓٝيس ح٫٥ّ ٝكخىػش حُِٜذ ٝىهٍٞ أ٤ٍِْٗٝ ٝهٜش حٍَُٓٞ )ٙ( ٝحُ٘ـخ٢ٗ 

«ٝٛخر٤َ ٝهخر٤َ ٝحُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ
(919)

ي ػَٜ٘ح  آهَ ٛٞ حُ٘زٞءس، . ًًَٝ ٣ِٓ

ًخٕ ُٚ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ اٟلخء ح٧ٓط٣ٍٞش ػ٠ِ ٛل٤ش رطِش حَُٝح٣ش اٜٗخ طـ٢٘ 

 ُلَر٢ ؿ٘خء ك٣ِ٘خ  ًؤٜٗخ طلْ رٔخ ٣لِٔٚ حُويٍ ُٜخ ُٝٚ.

حًَُِٔ ح٧ْٛ ُِي٫٫ص، رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُز٤ض « حُي٣َ»أٟٝق ٣ِٓي إٔ 

ٌٛٙ ح٧ٓخًٖ ٓظزؼخ  طل٬٤ِ  ٝحَُٔح١ ٝحُٔٔـي ٝحُٔـٖ، ٝػ٢٘ ٤ِٓخ  رخُؼ٬هش ر٤ٖ 

كو٤وش ٜٓٔش ٢ٛٝ »أِٓٞر٤خ  ٓظ٠خكَح  ٓغ ٓزغ ط٤َٓٔخص ُلًَش حُي٫٫ص حُظ٢ ط٘وَ 

إٔ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝح٤ُٔٔل٤٤ٖ ٫ ري٣َ ُْٜ ٖٓ حُظؼخ٣ٖ ٝحُظؼخٕٝ ك٢ ٝؿٚ ح٤َُٜٔ 
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حُٔ٘ظَى؟ ٬ًٛٔخ ٓ٘ظَٜ ك٢ كخٍ طؼخٜٝٗٔخ، ٝك٢ كخُش حُلظ٘ش ٬ًٛٔخ 

ِّٜٝٓ»
(919)

. 

رخُظل٤َِ حَُٔى١ ُـٞحٗذ أهَٟ ٖٓ حَُٝح٣ش: ح٤ُٔظخ ُـش ٝح٤ُٔظخ ػْ حٛظْ ٣ِٓي 

ٍٝح٣ش، ىٍحٓخ حُِـش، أؿ٤َٓٝش حَُٔى، ُـش حَُٝح٣ش، طـ٤ِخص حُٞحهغ، حَُٝح٣ش ٤ًٔظخ 

 ٗٚ، ى٫٫ص ٝىٍّٝ. أٓخ ح٬ُٔكظخص ػ٠ِ ٌٛح حُ٘وي حُظزط٤و٢ ك٘ٞؿِٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

ٔخ َٗكٜخ رؼٞ ٣ؼظٔي ٣ِٓي ػ٠ِ رؼٞ هٜخثٚ حُؼ٤ٓ٬ش حُز٣ٞ٤٘ش ً -6

حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ حُؼَد، ٝرؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ح٩ٗـ٤ِِ، ٖٓٔ ٫ ٣ٌِٕ٘ٞ ػٔيس ك٢ 

رخرْٜ، رَ أٗٚ ٣زيٝ ؿ٤َ ٓؼ٢٘ رًٌَ َٓؿؼ٤ظٚ ًٔخ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ٓلخ٤ْٛ ح٤ُٔظخ ُـش 

Metalanguage  ٚٗ ٝح٤ُٔظخMetatext  ٝح٤ُٔظخ ٍٝح٣شMetafiction ٝطؼ٢٘ ػ٠ِ ،

ُظؼ٤ِوخص حُِـ٣ٞش ػ٠ِ حُِـش(، ٝٗٚ ػٖ ٗٚ )طؼ٤ِن حُظَط٤ذ: ح٬ٌُّ ػٖ ح٬ٌُّ )ح

ٗٚ ػ٠ِ ٗٚ آهَ، ٍٝح٣ش ػٖ حَُٝح٣ش )طؼ٤ِوخص ك٢ ٍٝح٣ش ػ٠ِ ًظخرش حَُٝح٣ش 

ك٤غ ٣ٜزق حُلٖ ٓئح٫  ِٓلخ  ػٖ ٓخ٤ٛش حُلٖ(
(918)

. 

٫ ٣ليى ٣ِٓي ٜٓ٘ـٚ حُ٘وي١ أٝ َٓؿؼ٤ظٚ حُ٘وي٣ش، ٝٛٞ ٣وَؽ أك٤خٗخ  ػٖ  -2

ٗوي ُـ١ٞ أٝ حؿظٔخػ٢. ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ط٘خُٝٚ  هٜخثٚ حُؼ٤ٓ٬ش حُز٣ٞ٤٘ش ا٠ُ

ُظـ٤ِخص حُٞحهغ، حَُٔأس، حُؼؤٍ ٝرؼٞ حُظـ٤ِخص ح٧هَٟ. ٫ٝ ٣٘لغ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ 

حُٜٔ٘ؾ ٣٘زغ ٖٓ حُ٘ظخؽ، ٤ُْٝ ٖٓ ٓزخىة ٓٔزوش، ًَٝ ػَٔ أىر٢ ٓٔظوَ »هُٞٚ إٔ 

 ، ٧ٕ حُؼزَس ىحثٔخ  رخُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش.«رٌحطٚ

ّ ٜٓ٘ـ٤ش طوظَد ٖٓ حُؼِْ، ٝر٤ٖ حُليّ ح١ٌُ ػٔش طؼخٍٝ ر٤ٖ حُظِح -9

ٍأٟ ك٤ٚ ٓلٍٞ حُؼَٔ
(991)

. 

ػٔش حٓظطَحىحص طوَؽ حُ٘وي حُظطز٤و٢ ػٖ ٓٔخهٚ حُظل٢ِ٤ِ، ًٔؼَ  -4

حُلي٣غ ػٖ ح٫هظ٤خٍحص حُٔطَٝكش ر٤ٖ حُلٜل٠ ٝحُؼخ٤ٓش
(996)

. 

٣ز٢ٔ ٣ِٓي ٜٗخؿ٤ظٚ حُ٘وي٣ش ا٠ُ كيٝى ح٫هظِحٍ حُٔوَ، ٣ٝظٟٞق ًُي  -1

َٓطلؼخص »َس ٓؼَ حُٔوخٍٗش ر٤ٖ ٌٛٙ حَُٝح٣ش، ٍٝٝح٣ش ح٢ِ٤ٓ رَٝٗظ٢ ك٢ ٓٞحهغ ًؼ٤

حُظ٢ ٫ طلظَ ا٫ ٛللش ٝحكيس Wuthering Heights« ًٍٝٗؾ
(992)

. 
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٫ٝ ٣وظِق دمحم حُٜخُل٢ )حُٔـَد( ٝٓؼ٤ي حُلٜ٘خ٢ُ )حُٔـَد( ػٖ 

ٓخرؤٜخ ك٢ اظٜخٍٛٔخ ُٜ٘خؿ٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ؿ٤َ أٜٗٔخ ٣ظ٤ِٔحٕ ر٣ٞٔش 

أهَد ٓ٘خ٫ ، ٝأًؼَ حٗٔـخٓخ  ك٢ حُظل٤َِ حَُٔى١. ٝهي ٟٝغ دمحم حُٜخُل٢ ػ٤ِٔش 

ْ: هَحءس ٝطل٤َِ»ًظخرٚ  ( هخٛيح  طل٤َِ حُٔخٍى ك٢ ٌٛح 6881« )ه٘ي٣َ أّ ٛخٗ

حُ٘ٚ حَُٝحث٢، ١ٝز٤ؼش حُٔل٢ٌ، ٝحُظؼَف ح٢ُِ٘ٓ. ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ حٌُظخد 

ـخٛخص حُـي٣يس، كـخُزخ  طؼ٢ٔ٤ِ، ٓٞؿٚ ٩ٍٝحء كخؿخص حُيٍّ حُ٘وي١ حُٔ٘زغ رخ٫ط

رخػظزخٍٛخ أػٔخ٫  ك٣ٌَش ًحص رؼي طخ٣ٍو٢ أًؼَ، ٗظَ »ٓخ ٗظَ ا٠ُ ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش 

ًَٔى كخىػش ًحص ٛزـش »ُوي ٗظَ ا٠ُ ٌٛح حُ٘ٚ حَُٝحث٢ «. ا٤ُٜخ ًؤػٔخٍ أىر٤ش

طخ٣ٍو٤ش ك٠خ٣ٍش، ٖٓ ه٬ٍ ٓـٔٞػش أكيحع ٛـَٟ طظؼخهذ ك٢ حُِٖٓ، ٝأٜٗخ 

ٓٔخءُظٜخ ً٘ٚ ١ً ر٘خء ٝٝظخثق، أ١ حُ٘ظَ ك٢ حُز٤٘ش ريح٣ش ٜٝٗخ٣ش، ًٌُٝي 

«ٝحٌَُ٘ ٝٓلخُٝش كْٜ ٓؼ٠٘ حُ٘ٚ ٖٓ ه٬ٍ ٌِٗٚ
(999)

. 

حٓظِٔق حُٜخُل٢ حُظز٢٤ٔ، ٝهَٜ حٓظويحٓٚ ك٢ حُظل٤َِ حَُٔى١ ػ٠ِ 

ؿٞحٗذ ىٕٝ أهَٟ، ٝحٓظؼخى ٝظخثق حُٔخٍى حُؤٔش، ًٔخ كيىٛخ ؿ٤٘٤ض: حُٞظ٤لش 

 ُظٞحَٛ، ٝظ٤لش حُٜ٘خىس، حُٞظ٤لش ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش. حَُٔى٣ش، ٝظ٤لش حُظٞؿ٤ٚ، ٝظ٤لش ح

ٝكؼَ ًُي ك٢ ىٍٓٚ ُطز٤ؼش حُٔل٢ٌ، ٓٞحء ٓل٢ٌ ح٧كيحع ٝٓل٢ٌ ح٬ٌُّ 

ٝٓل٢ٌ ح٧كٌخٍ، ٝٗٔذ ط٤َٓٔش طليى ػ٬ػش أٗٞحع ٟٖٔ ٓل٢ٌ ح٧كٌخٍ، ا٠ُ 

، ٢ٛٝ حُٔل٢ٌ ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ ٝحُُٔٞٗٞٞؽ ”Dorit Cohen"ى٣ٍٝض ًٖٞٛ 

َٔٔى، ٝػ٘يٓخ ٗ٘ؼْ حُ٘ظَ ك٢ َٗكٚ ُِٔل٢ٌ حُٔٔظل٠َ ٝحُُٔٞٗٞٞؽ حُ

ٚ: حُظ٘خكَ ٝحُظ٘خؿْ، ٗـي إٔ أٓؼِش حُٜخُل٢  ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ ُطز٤ؼظٚ، ًًَٝ ًٗٔٞؿ٤

ُؼزي حُِط٤ق حُِؼز٢، « طـخػ٤ي ح٧ٓي»ًخٗض ٖٓ ٜٗٞٙ ٍٝحث٤ش ٓـَر٤ش ٓؼَ 

ُٔلٔي ح٢ًَُ٘؛ ٫ٝ ٣ظٔن ٌٛح ٓغ طل٤َِ ٢ٜٗ ٓليى ٛٞ « حُؼ٘خء حُٔل٢ِ»ٝ

 ، ًٝؤٕ ٗويٙ ٗخٍف ُظو٤٘خص َٓى٣ش.«ْه٘ي٣َ أّ ٛخٗ»

إ حُٜخُل٢ ٣ظؼخَٓ ٓغ ٌٛٙ حُظو٤٘خص حَُٔى٣ش ك٢ ٗويٙ حُظطز٤و٢ ػ٠ِ أٜٗخ 

طٔٞى حُٜٔ٘ي حُ٘وي١، ك٤ؤهٌ ٖٓ رخكؼ٤ٖ ٝٗوخى ػَد رخىٍٝح ا٠ُ حُظؼ٣َق رٜخ ٓؼَ 

٤ُٝي ٗـخٍ ٝػزي حُِط٤ق ٓللٞظ ٝك٤ٔي ُلٔيح٢ٗ ٤ِٓٝح هخْٓ، ٫ٝكظ٘خ ٖٓ هزَ ٓخ 

ٖ طيحهَ، ٝح٠ُٝ٧ إٔ ٣ؼٞى ا٠ُ حُٜٔخىٍ ح٧ٓخ٤ٓش. َُٝرٔخ ًخٗض ٣ؼظ٣َٜخ ٓ

 ٓ٘خه٘ظٚ ُِظَٜف ح٢ُِ٘ٓ ه٤َ طٔؼ٤َ ُط٣َوظٚ ك٢ حُ٘وي:

ٜٓي حُٜخُل٢ ُ٘ويٙ حُظطز٤و٢ رَ٘ٝف ػٖ ُٖٓ حَُٔى ُٖٝٓ حُلٌخ٣ش،  -6

، ػْ ٓخ ُزغ «ه٘ي٣َ أّ ٛخْٗ»ٖٓ أؿَ حُلي٣غ ػٖ ُٖٓ حَُٔى ُٖٝٓ حُٔل٢ٌ ك٢ 
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َّٓٞ ٝأٌٗخٍ ٫ ط٘لغ ٫ٝ ط٠َ، ٗؤٕ حٌُؼ٣َ٤ٖ حُُٔٞؼ٤ٖ إٔ أػوَ َٗٝكٚ ر

 رخ٤ٌُِ٘ش ٝٓـخٍحس َٟٝد ح٫ىٛخٕ رلـش حُؼ٤ِٔش ٝٓزخُـخص ٓخ ٠ٔٔ٣ رؼِْ حُ٘ٚ.

ػَٝ حُٜخُل٢ إٔ ٍٛخٕ ٗويٙ حُظطز٤و٢ ٛٞ ح٫ٗظوخٍ ٖٓ حُوَحءس  -2

٠ُ حُطخٓٔش ا٠ُ حُوَحءس حُؼخُٔش، ٫ٝ أػَف ٓخ حُلخثيس ٖٓ ٜٗخؿ٤ش ط٢٠ٔ ر٤ٌِ٘ظٜخ ا

كيٝى هٜٟٞ؟ ٤ًٝق طٜزق هَحءس ػخُٔش ٓغ حَُّٓٞ حُظ٤ٟٞل٤ش َُِٔى ح٧ٍرؼش: 

حَُٔى حُٔظيحهَ، حَُٔى حُٔظِحٖٓ، حَُٔى ح٬ُكن، حَُٔى ح٫ٓظزخه٢، ٝىٝحثَٛخ 

ٝأٜٜٓٔخ ٝاٜٗخى حُز٤٘ش حَُٔى٣ش رٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ارٜخّ حُي٫ُش؟ إ ح٢٠ُٔ ا٠ُ حُوَحءس 

كِٜ٘خ ػ٤ِٚ ٛٞ ط٘خػَ حُي٫ُش ك٢ طل٤َِ ٢ٌِٗ  حُؼخُٔش ٣ل٤ي حٌُ٘ق ػٖ حُي٫ُش، ٝٓخ

، «ح٧ؿَحٝ»٣٘ـِن ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ ح٢ُُٞٔ٘، أٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ ػ٘ي ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ 

ٝك٢ ٌٛٙ حُلخٍ ٤ٜ٣َ حُلي٣غ ػٖ طل٤َِ حُِؼزش حَُٔى٣ش ؿخ٣ش رٌحطٚ، ٣ٝلظخؽ ا٠ُ 

ٖٓ اىؿخٓٚ ك٢ حُوَحءس ح٤ُُٞٔ٘ش، ُٝؼِ٘خ ٗؤهٌ ٓؼخ٫  ٌُُي ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ حُٞهلش 

رَٓظٚ، « حُظَىى حُٔلَى١»طوخٗخص حَُٔػش حَُٔى٣ش، ٝحًًَ ٌٛح حُٔؼخٍ ػٖ 

 «:ح٧ؿَحٝ»٬ُ٘ٝكع أٗٚ ٓ٘وطغ ػٖ ٓيٟ حُظل٤َِ ح٢ُُٞٔ٘ رخطـخٙ حٍُٞٛٞ ا٠ُ 

حُظَىى حُٔلَى١، ٝٛٞ ػٌْ حُظؼيى١، ٝك٤ٚ ًٌَٗ َٓس ٝحكيس ٓخ كيع َٓس »

ٜ٘ي حُؼخّ َُِٝح٣ش ٝحكيس، ٣ٝزَُ هخٛش ك٢ ريح٣ش حُ٘ٚ ك٤غ ٣لَٜ حٌُخطذ حُٔ

 هزَ حُيهٍٞ ك٢ طلخ٤َٛ حُلٌخ٣ش:

كٔخ ًخى ٣َٟ حر٘ٚ ح٧ًزَ ٣ظْ ىٍحٓظٚ ك٢ حٌُُظّخد كظ٠ ؿٌرٚ ا٠ُ طـخٍطٚ »... 

 «.٤ُٔظؼ٤ٖ رٚ..

 «.ٌُٖٝ ح٤ُ٘ن ٍؿذ ِٓٔٚ روِذ ٓلؼْ رخ٥ٓخٍ ا٠ُ حُٔيحٍّ ح٣َ٤ٓ٧ش..»..  

ِٔٚ ًحص ٤ُِش ٝٓخٍ حَُؿَ ُِلظ٠ ٝحهظٜٚ رل٘خٗٚ، ٌٛح حُل٘خٕ ٛٞ ح١ٌُ ك»

 «.ػ٠ِ ح٩ك٠خء ا٤ُٚ رَٔ ُْ ٣ُلٞ رٚ ا٠ُ أكي ؿ٤َٙ...

َّ حُظَىى حُٔلَى١ ًٝؼَ حُظَىى  ًِٝٔخ طويٓ٘خ ك٢ هَحءس حُ٘ٚ، ه

«حُظؼيى١
(994)

. 

٫ ٣ٌل٢ إٔ »ٝهي ىحكغ حُٜخُل٢ ػٖ ٣َ١وظٚ ك٢ هخطٔش رلؼٚ، روُٞٚ أٗٚ 

١ٍَٝ، إٔ ٗؼَف ٓخًح هخٍ ٣ل٠٤ كو٢ ك٢ ه٘ي٣َ أّ ٛخْٗ، ٌُٖ حُٔطِٞد ٝح٠ُ

ٗؼَف ٤ًق هخٍ. ٝحُٔئحٍ ػٖ ح٤ٌُق ٣يكغ ا٠ُ، ٟٝغ ح٤ُي ػ٠ِ حُظو٤٘خص حَُٔى٣ش 

«حُٔٞظلش، ٖٓ ؿ٤َ ٝػ٢ ؿخُزخ  
(991)

، أٓخ ٓئحُ٘خ كٜٞ إٔ حُٔئحٍ ػٖ ح٤ٌُق ٣٘زـ٢ 
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ٙ: هَحءس  إٔ ٣ٌٕٞ ؿخث٤خ   ك٢ حُ٘وي حُظطز٤و٢، ٧ٕ حُ٘وي ك٢ أٓخٓٚ ١ٝز٤ؼظٚ َٝٓطـخ

 ٝظ٤ل٤ش ٌُِ٘ق ػٖ حُٔؼ٠٘. 

( ك٢ 6881« )ريح٣ش ٜٝٗخ٣ش: هَحءس ٝطل٤َِ»٘يٍؽ ًظخد ٓؼ٤ي حُلٜ٘خ٢ُ ٣ٝ

ح١٩خٍ ٗلٔٚ ُ٘ـَ دمحم حُٜخُل٢، كخٌُظخد ٣ظز٠٘ ٜٗخؿ٤خص ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، 

هَحءس طيػ٢ أٜٗخ طظز٠٘ كيح  »، ٝحٗظـخ٫  ػ٠ِ «هَحءس حٗطزخػ٤ش ػل٣ٞش»ٗلٍٞح  ٖٓ 

ْ: ه٤خّ حُظل٤َِ ػ٠ِ ر٤٘ش ٓلٜ ٤ٓٞش، ػْ حٗٔـخّ ٌٛٙ حُز٤٘ش ٓغ أى٠ٗ ٖٓ ١َٝٗ حُؼِ

أٟٝخع حُ٘ٚ حُِـ٣ٞش ٝحُظؼز٣َ٤ش ٝحُـٔخ٤ُش ٝحُٔؼَك٤ش. حُٔئحٍ ح١ٌُ أُق ػ٤ِ٘خ هزَ 

ٞ: ٤ًق ٗٔخٍّ حُوَحءس رٞػ٢ أىحط٢ ٜٓ٘ـ٢؟ «ٝأػ٘خء ٌٛح حُظل٤َِ ٛ
(991)

. 

ٝحٗٔـخٓخ  ٓغ ٌٛٙ حُٜ٘خؿ٤ش حُـي٣يس، أػِٖ حُلٜ٘خ٢ُ أٗٚ حهظخٍ حُٞؿٜش 

 ٢ حٌَُ٘ ٝحُٔلظٟٞ ٝحُٞظ٤لش، ٝهْٔ ًظخرٚ طزؼخ  ٌُُي ا٠ُ:حُظل٤ِ٤ِش حُظ٢ طَحػ

  .ٓخ هزَ حُ٘ٚ، ٣ٝظ٠ٖٔ ٓيه٤ِٖ، ٓيهَ طؼ٣َل٢، ٝٓيهَ طؤ١َ٤١ 

  .ٍٞحُز٤٘خص، ٣ٝيٍّ ك٤ٜخ: حُز٠٘ حٌُزَٟ، حُز٠٘ حُلٞه٤ش، ر٤٘خص حُظل 

  .ُِٚ٘ حُٞظخثق، ىٍّ ك٤ٜخ ح٤ُٔخم حُظٞح٢ِٛ حُظيح٢ُٝ 

  ٌُٔخٕ ٝحُٔ٘ظٍٞ.حٌُٔٞٗخص: ٝىٍّ ك٤ٜخ حُِٓخٕ ٝح 

  .حُٟٔٞٞػخص 

  .ه٬ٛش ط٤ًَز٤ش 

رخُؼي٣ي ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ حُـي٣يس حُظ٢ ط٘ظ٢ٔ »ؿ٤َ إٔ حُلٜ٘خ٢ُ، ٝٛٞ ٣ٔظؼ٤ٖ 

ا٠ُ ٗظ٣َش حُوطخد ٝٗظ٣َش حَُٔى، ٝحُظ٢ طلٔق ٓـخٍ حُظؼَف ػ٠ِ حُيحهَ 

ح٢ُٜ٘ ٝهخٍؿٚ ٝكٜٔٚ رخٌَُ٘ ح١ٌُ ٣ٞحكن ٤ٓخهٚ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُ٘ل٢ٔ ٝحُظخ٣ٍو٢ 

، ٫ «ً٘ق حٌُٔٞٗخص ح٧ٓخ٤ٓش ُِوطخد ٝطل٤ٌٌٚ ر٣ٞ٤٘خ  ٝى٤ُ٫خ  ٝطيح٤ُٝخ  ٝحُِـ١ٞ ٝ

ٗخهَ ُٔخ ٣ظ٠ٔ٘ٚ حُ٘ٚ »٣ول٢ ػ٘خ٣ظٚ رخٌَُ٘ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، كٜٞ ١ٍَٟٝ ٝ

ٖٓ ٓلظ٣ٞخص ٝٓؼخٍف َٝٓطز٢ رٜخ، ٝإ ٓوخٍرش ٌٛح حٌَُ٘ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طظْ ىكؼش 

«ٝحكيس، ٧ٕ ػ٘خَٛ حُؼَٔ ٓظَحًزش
(999)

حُلٜ٘خ٢ُ ٜٓظْ رخُظل٤َِ  ، ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ

ٚ: ُٖٓ حُوطخد، ٠ٕٓٔٞ حُوطخد، ٓوخٛي حُوطخد،  ح٢ُٜ٘ ًٔخ أٟٝق ر٘لٔ

 ٤ٛخؿش حُوطخد، ٓظِو٢ حُوطخد.

ٟٝغ حُلٜ٘خ٢ُ ٓيه٬  طؼ٣َل٤خ  ُٔلخ٤ْٛ حَُٝح٣ش حُظ٢ آُض ٓغ ح٫طـخٛخص 

 :ٖ ططٍٞ ١ز٤ؼ٢ ٓلٌّٞ روٞح٤ٖٗ »حُـي٣يس ا٠ُ هطخد َٓى١ َٓطٜٖ ُظط٣ٍٞ

٢ٜٗ ٣ظ٬ػذ رٌٜٙ حُوٞح٤ٖٗ ٝطلٌٔٚ حُل٠ٟٞ. ٌٛح حُظ٬ػذ  حُظٌٕٞ ٝططٍٞ
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«رخُي٫ثَ ٛٞ ح١ٌُ ٣ئى١ ا٠ُ حُظزخٜٓخ ًٝؼخكظٜخ ىحهَ حُ٘ٚ ح٧ىر٢
(999)

، ػْ أُلوٚ 

رٔيهَ طؤ١َ٤١ ػٖ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٝحُٞحهؼ٤ش ٝٓزيأ ح٫كظٔخٍ حَُٔى١، ٌٝٓخٗش 

ًٝخٕ ح٧ٗٔذ  ك٢ ططٍٞ ًظخرظٚ حُٞحهؼ٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش،« ريح٣ش ٜٝٗخ٣ش»

، ٧ٜٗخ ًٌُي، ر٤٘ٔخ ٣ؼظ١َ ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق هَِ ك٢ «ٝحهؼ٤ش ٗوي٣ش»إٔ ٤ٔٔ٣ٜخ 

ٗٔزظٜخ ر٤ٖ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٝحُٞحهؼ٤ش، كخ٤ٌ٤ٓ٬ٌُش )ح٩طزخػ٤ش( ٓخروش ػ٠ِ حُٞحهؼ٤ش، 

 ٝٓظ٤ِٔس ػٜ٘خ.

ُٝيٟ ٓوخٍرش حُ٘ٚ ٝىٍّ ر٤٘خطٚ، حٓظؼخى َٗٝف ٗوخى ػِْ حُ٘ٚ ٝٗؼ٣َش 

ى٣ي ٝؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض، ُٔؼخُـش حُلٌخ٣ش ٖٓ ه٬ٍ حُـ٬ف حَُٔى، ٫ٝ ٤ٓٔخ كخٕ 

ٝحُؼ٘ٞحٕ، ٝحُوطخد ٖٓ ه٬ٍ حُز٠٘ حُلٞه٤ش ٝحُوطخ١ش حَُٔى٣ش حٌُزَٟ ُِ٘ٚ، 

ٝحُوطخ١خص حُٔظلَػش، ٝر٤٘خص حُظلٍٞ، ٬ٗٝكع ٛ٘خ حٓظـَحم حُلٜ٘خ٢ُ، ٗؤٕ 

ٓخ » حُٜخُل٢، ك٢ ٤ٌِٗش ٫ ٣َٜٔ اىؿخٜٓخ ك٢ حُز٤٘ش حُي٤ُ٫ش، ٓخ ىحّ ٣لَٙ ػ٠ِ

ٍ:« ٣٘وِٚ حُ٘ٚ  رـ٬ء. ٌٝٛح ٓؼخٍ ٌُُي ٓؤهًٞ ٖٓ طل٤ِِٚ ٩كيٟ ر٤٘خص حُظلٞ

ٖ: كخُش ٤َٟٓش: » ٤َُٟٓش ا٠ُ كخُش ؿ٤َ ٤َٟٓش )أٝ حُؼٌْ( كٔ ٖٓ كخُش 

 ٓخ هزَ ح٫ٗلَحف. حَُؿزش: حهظَحم ؿيحٍ حُلوَ.

 حُؼخثن: ؿ٤خد آٌخ٤ٗش حُؼَٔ.

 آٌخٕ حَُؿزش: حُؼَٔ )ٓـ٢٘، كظٞس(.

ٍ: طـخٍ  س حُٔويٍحص.حُظلٞ

َ: حَُٜٝد.  ح٤ُٜٔ

ٖٓ حُٜؼذ ٛ٘خ حُظ٤٤ِٔ حُٔطِن ر٤ٖ كخُش ٤َٟٓش ٝأهَٟ ؿ٤َ ٤َٟٓش، 

٧ٕ أ١ ٝحكيس ٜٓ٘ٔخ ٢ٛ ًٌُي رخُ٘ٔزش ُلخُش ٓخروش، كلخُش كٖٔ ٤َٟٓش ػ٘ي ٓٞص 

ح٧د رخُ٘ٔزش ُٔخ ٤ٓؤط٢ ٖٓ حٗلَحف، ٝؿ٤َ ٤َٟٓش رخُ٘ٔزش ُٔخ ٓزن ٖٓ طَٔىٙ 

«حُيٍحٓش أٝ حُؼَٔػ٠ِ ح٧َٓس ٝػيّ حَُؿزش ك٢ 
(998)

. ٝٓٔخ ٣ـيٍ ًًَٙ إٔ ٌٛح 

ٛٞ ًٗٔٞؽ ؿ٤٘٤ض، ٝرخُ٘ٔزش ُلخٕ ى٣ي كوي أهٌ ػ٘ٚ، ك٢ طل٤ِِٚ ُِٞظخثق، ح٤ُٔخم 

حُظيح٢ُٝ أٝ حُ٘ٚ ًلؼَ ٢ٓ٬ً، ٝك٤ٚ ٓوخٍرش أك٠َ ُِي٫ُش، ػٞىح  ػ٠ِ حُز٤٘ش 

ر٤٘ش طل٤ُٞش طؼٌْ ٤ًق ٣ٞحؿٚ ح٧كَحى هيٍْٛ »حُؼ٤ٔوش ُِ٘ٚ، رٞٛلٜخ 

ثَْٛ، ٣ٝلخُٕٝٞ طـ٤٤َٛخ حٗط٬هخ  ٖٓ ٓـَٔ ح٧كؼخٍ حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓٞٗخ، ٝحُظ٢ ٜٝٓخ

طٔؼَ حُطز٤ؼش حُظ٤٘٣ٌٞش ُِـش: حُظٞحَٛ ٟٖٔ ٓـخٍ اٗٔخ٢ٗ حؿظٔخػ٢ 

«حهظٜخى١
(991)

. 
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أٓخ حُٟٔٞٞػخص، كوي حػظٔي حُلٜ٘خ٢ُ ػ٠ِ ٗوخى حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢، ١ِزخ  

خٓٚ ػٖ ح٤ُ٥خص ٝحُطز٤ؼش أػٔن ُي٤ُ٫ش حُ٘ٚ، ٝٛٞ حٓظيٍحى ٓل٤ي، ٫ُٞ حٗلٜ

حُٜٔ٘ـ٤ش ُ٘وخى ػِْ حُ٘ٚ ٝٗؼ٣َش حَُٔى. ٖٝٓ ٗخكَ حُوٍٞ، إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ إٔ 

حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ ٣ِز٢ ٓخ ٣٘٘يٙ حُلٜ٘خ٢ُ ٖٓ طل٤ِ٤ِٚ حَُٔى١ ىٕٝ حُِـٞء ا٠ُ 

ٓؼَ ٌٛح حُظ٬ُّ حُٜٔ٘ـ٢. ُٝؼَ ح٫ٓظو٬ٛخص حُظ٢ أٍٝىٛخ ك٢ هخطٔش رلؼٚ ٗخطـش 

 ؾ حُٟٔٞٞػ٢، رؤك٠َ ٓٔخ كؼَ ك٢ ح٫ٓظـَحم ح٢ٌُِ٘.ػٖ حٓظويحٓٚ ُِٜٔ٘

إ ٗوي حُلٜ٘خ٢ُ حُظطز٤و٢ ٓؼخٍ ُُِٞغ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، ُِٝل٤َس 

حُٜٔ٘ـ٤ش، حُظ٢ طـؼَ ٖٓ ٌٛح حُ٘وي رخكؼخ  ػٖ ٛٞطٚ، ػ٠ِ إٔ ٌٛح حُزلغ ٓز٤َ 

 ٫ري ٓ٘ٚ ٖٓ أؿَ ح٣ُٜٞش ٝح٫ٓظو٬ٍ حُل١ٌَ.

ش حُظطز٤و٤ش ه٬ٍ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس ُٝؼَ حٓظؼَحٝ رؼٞ حُيٍحٓخص حُ٘وي٣

٣ٟٞق ٓيٟ ح٧هٌ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ٬٤ٓ  أًزَ ٝحٗظ٘خٍح  أًزَ، كل٢ ًظخد 

( ٤ُٞٓق كط٢٘٤ )كِٔط٤ٖ( 6888« )ٌٓٞٗخص حَُٔى ك٢  حَُٝح٣ش حُلِٔط٤٘٤ش»

حٗط٬هش ٝحٟلش ٖٓ ػ٘خَٛ حَُٔى حَُٝحث٢، ٢ٛٝ رؼٞ ٌٓٞٗخص ػِْ حَُٔى 

ٝحَُٝحث٢ حُٔخثي ٓؼَ ر٘خء حُ٘و٤ٜخص ٌٝٗٔؿظٜخ   ٝطٞػ٤وٜخ ٓغ حُ٘وي حُو٢ٜٜ

ٝط٤ٜ٘لٜخ، ٝحُليع حُٞحهؼ٢ ٝحُظو٢ِ٤، ٝحُلٞحكِ حُٔ٘ظًَش ٝحُلٞحكِ حُلَس، 

ٝحُل٠خء حَُٝحث٢ )حُٔٞحٛلخص ٝحٌُٔٞٗخص ٝحُٞظخثق(، ٝحُِٖٓ حَُٝحث٢، ٝحُِـش 

 ك٢ ٓٔظ٣ٞخطٜخ حُٔـخ٣ُش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحَُإ٣ٞ٣ش ٝح٣٩وخػ٤ش، ٝحُظ٘خٙ.

ط٘ظ٢ حُِٖٓ ك٢ حَُٝح٣ش »ص أ٤ٓ٘ش ٤ٍٗي )َٜٓ( ك٢ ًظخرٜخ ٝحػظٔي

 L,archite ctoniqueر٤ٖ ٓزيأ١ حُٔؼٔخٍ »( ػ٠ِ حُظو٤ْٔ حُزخهظ٢٘٤ 6889« )حُلي٣ؼش

َُِٝح٣ش، ٣ٔؼَ حُٔؼٔخٍ حُٔزيأ ح٢ٌُ٘ حُظؤ٢ٔ٤ٓ َُِٝح٣ش  La compositionٝح٩ٗ٘خء 

ّ ح٩ٗ٘خء ػ٠ِ اريحع ٝط٘ظ٤ْ ح١ٌُ ٣لٌْ ر٤٘ظٜخ حُل٤٘ش، ٝه٤ٔظٜخ حُـٔخ٤ُش، ر٤٘ٔخ ٣وٞ

«ٝطَط٤ذ حُظو٤٘خص حُظ٢ طلون اٗـخُ ٌٛٙ حُز٤٘ش حُٔؼٔخ٣ٍش
(996)

. 

ر٘خء حُِٖٓ ك٢ »ٝحٓظويّ َٓحى ػزيحَُكٖٔ ٓزَٝى )َٜٓ( ك٢ ًظخرٚ 

ٜٗخ رزؼٞ 6889« )حَُٝح٣ش حُٔؼخَٛس ّٞ ( ٜٓطِلخص حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢، ُٝ

لّٜٞ حُِٖٓ ك٢ ه٠خ٣خٙ ٓلخ٤ْٛ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ ٝه٬ٛخص ػِْ حَُٔى ُيٍحٓش ٓ

 حَُث٤ٔش: حُظَط٤ذ ٝحُظظخرغ ٝحُظٞحطَ ٝحُي٫ُش.

ٝطز٠٘ ٛخُق ٤ِٓٔخٕ ػزيحُؼظ٤ْ )َٜٓ( ا٠ُ كي ًز٤َ حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘ 

(، ٓؼَ حُز٤٘ش حُيحُش، 6889« )٤ُٓٞٓٞٞؿ٤خ حَُٝح٣ش ح٤ُٔخ٤ٓش»حُظ٢٘٣ٌٞ ك٢ ًظخرٚ 
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ٝحُٞحهغ ٝح٧ى٣ذ، ٢ٛٝ ٝحُٞػ٢ حُلؼ٢ِ ٝحُٞػ٢ حٌُٖٔٔ، ٍٝإ١ حُؼخُْ ر٤ٖ حَُٝح٣ش 

 ٜٓطِلخص ٓٔظٔيس ٖٓ ٓ٘خٛؾ: ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ ٝحُز٣ٞ٤٘ش، ٝحُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤٘٣ٌٞش.

ٝطؼٔن ه١َ٤ ىٝٓش )َٜٓ( ك٢ ٜٓ٘ـ٤ش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ك٢ ىٍحٓظٚ 

« 6881-6811طيحهَ ح٧ٗٞحع ك٢ حُوٜش ح٣َُٜٔش حُو٤َٜس »حُظطز٤و٤ش 

ك٤ٔخ ٣٘زٚ حُظَٔى ػ٠ِ حٌَُ٘  (، ٝكخٍٝ طل٤َٔ ططٍٞ ح٧ٗٞحع حُو٤ٜٜش6889)

حُيٍح٢ٓ ُِوٜش حُو٤َٜس رظوخ٤ُيٛخ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٝٓـخُٝطٜخ ٫ٓظ٤ؼخد حُـ٘خث٤ش رٔخ 

٢ٛ أىٝحص ٗؼ٣َش ًخ٣٩وخع ٝحُٔـخُ ٖٓ ؿٜش، ٝاىٍحؽ ح٧ٌٗخٍ حُٔخروش ًخُِٞكش 

ٝحُ٘ـٟٞ ٝحُلٌخ٣ش ك٢ ٗٔن َٓى١ ؿي٣ي، ٝحُظلخػَ ٓغ ح٧ٌٗخٍ ٝح٧ؿ٘خّ 

ٝحُو٤ٜيس ٝحُٜٔ٘ي حُيٍح٢ٓ ٝحُلٌخ٣ش ٝحُٔوخٍ ٖٓ ؿٜش  ح٧هَٟ ٓؼَ حَُٝح٣ش

أهَٟ، ٝحٓظويّ ىٝٓش ك٢ ٓلخُٝظٚ طل٬٤ِص حُ٘ٚ ٫ طل٬٤ِص حُ٘ٞع، كٞحٍح  ر٤ٖ 

حُ٘ٚ حُٔلَى ٝحُ٘ٞع حُـخٓغ، ٓخُؿخ  ر٤ٖ حُ٘وي حُظو٤ِي١ ٝح٫طـخٛخص حُـي٣يس ٝٓخ 

 ف ٝؿ٤َْٛ.أػطظٚ ُؼِْ حَُٔى ػ٘ي ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ ٝرخٍص ٝؿ٤٘٤ض ٝطٞىٍٝٝ

ٝأظَٜ ٤ِٓٔخٕ ك٤ٖٔ )كِٔط٤ٖ( ٬٤ٓ  ًز٤َح  ٨ُهٌ ٖٓ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس 

٠َٓٔحص »ٝطٞك٤وٜخ ٓغ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ حُوطخد حَُٝحث٢ ك٢ ًظخرٚ 

(، كوي 6888« )حُ٘ٚ ٝحُوطخد: ىٍحٓش ك٢ ػخُْ ؿزَح حرَح٤ْٛ ؿزَح حَُٝحث٢

ٙ ٤ٌِ٤ٛش حُ٘ٚ، ٝأكَى ىٍّ ٍٝح٣خص ؿزَح ٖٓ ه٬ٍ حُ٘ٚ ٝر٤٘ظٚ، أٝ ٓخ ٓٔخ

حُظل٤َِ ٌُِٔخٕ ٝحَُٔى ٝحُلٞحٍ ٝحُليع حَُٝحث٢ ٝحُ٘و٤ٜخص ٝحُِـش حَُٝحث٤ش 

ٝحُظ٣َٜٞ حَُٝحث٢، ك٤ٔظِؽ حُظل٤َِ رؤىٝحص حُ٘وي حُو٢ٜٜ ٝحَُٝحث٢ حُظو٤ِي١ 

حُٔخثي ٓغ ٓؼط٤خص ًؼ٤َس ُؼِْ حَُٔى، ىحػ٤خ  ا٠ُ ِٓ٘ع طٌخ٢ِٓ ك٢ ىٍحٓش حُ٘ٚ 

 حَُٝحث٢.

 تامية:مالحظات خ -4
 ٣ل٤ي ٗويٗخ ُِ٘وي حُظطز٤و٢ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس ح٬ُٔكظخص حُظخ٤ُش:

 ٫ٗوغ ػ٠ِ ٗخهي ٣ؤهٌ ٤ًِخ  رخطـخٙ أٝ آهَ..1

٣ؼَٔ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗلَٜ ر٤ٖ حُ٘وي حُ٘ظ١َ ٝحُ٘وي حُظطز٤و٢، اً ٣ـٔغ ؿخُز٤ش .2

 حُ٘وخى ر٤ٜ٘ٔخ، ػ٠ِ طزخ٣ٖ ك٢ حُٔٔظٟٞ ٝحُظٞؿٚ.

٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظِٜش رخُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼيٛخ، ر٤٘ٔخ ؿِذ ػ٠ِ حُ٘وخى ح٥هٌ رخ.3

ٟؼق طؤػ٤َ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظِٜش رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ًخُ٘وي حُ٘ل٢ٔ 

 ٝح٫ؿظٔخػ٢. 
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 حُلَٜ حُؼخٖٓ

 ُِٓ٘ش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس 

 اُحء رؼٞ ح٬ٌُ٘ٔص حُ٘وي٣ش ٝحُل٣ٌَش
 
 النقدية:منزلة االتجاهات الجديدة إزاء بعض المشكالت  -1

ريح ؿ٤ِخ  ه٬ٍ حُٔ٘ٞحص حُؼ٬ع ح٠ُٝ٧ ٖٓ كٌْ ؿٍٞرخط٤٘ٞف إٔ حُٔظـ٤َحص 

هي ػٜلض رٌَ ٢ٗء، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُ٘ظ٣َش ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خص رَٓظٜخ، ًٝ٘ض هي 

ٝؿيص « حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ٝآكخم حُظٔؼ٤٘٤خص»ّ ٓوخُش ػٖ 6898َٗ٘ص ػخّ 

ؿٌٍٝ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ حُؼَر٢  ك٢ ػٞحٛلٜخ حُ٘ي٣يس»ك٤ٜخ إٔ حُٔظـ٤َحص هي ٓٔض 

حُٔـخ٢ُ ك٢ طزؼ٤ظٚ، ٝحُٔـخ٢ُ ك٢ أٝٛخّ ط٘ظ٤َٙ، ٝحُٔـخ٢ُ ك٢ هز٤ِظٚ، كوي حٌٗ٘لض 

أٝٛخّ ًؼ٤َس، ٝٓظخرؼش ٝػ٢ حٌُحص ك٢ ٌٛح حُزلَحٕ حُٜخثؾ ٢ٛ حُٔز٤َ ا٠ُ ٣ِٛٔش 

«ح٧ٝٛخّ ح٧هَٟ
(992)

. 

وخكش ُٝؼَ ٖٓ حُٔو٣َش إٔ ٣وَٕ كي٣غ حُٔظـ٤َحص ك٢ ٤ٓخى٣ٖ ح٧ىد ٝحُؼ

رليع ٤ٓخ٢ٓ ك٢ رِي ٓخ، ؿ٤َ إٔ ٝحهغ حُلخٍ ٝططٍٞ كًَش ح٧ىد حُؼَر٢ 

حُلي٣غ ٣ئ٣ي ًُي طٔخٓخ ، ٧ٕ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ٌٓ٘ حُو٤٘٤ٔٔخص 

َٕٓٛٞ رظل٤ٌٔخص ٓخروش ػ٠ِ حُظـَرش ح٧ىر٤ش ٝهخٍؿش ػٜ٘خ، ٓظَٜٛخ حُوز٤ِخص 

خص حُٔوظِلش حُظ٢ ؿخُزخ  ٓخ حُٔظؼيىس، ٝرخػؼٜخ ِٗٝػخص حُ٘ظ٣َش ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤

أ٤ٟلض ا٠ُ حُٔزيػخص ح٧ىر٤ش ٝحُل٤٘ش ٖٓ هخٍؿٜخ، كخكظيٓض حُٔخكش حُؼوخك٤ش 

حُؼَر٤ش ؿخُزخ  رٔؼخٍى ٤ٔٛٝش أٝ ٓٞٛٞٓش، ُحثلش أٝ ؿ٤َ أ٤ِٛش، ٝكًٞٔض 

حُٔزيػخص رخْٓ حُظلِد أٝ حُظ٤٤ْٔ أٝ ح٫ُظِحّ ٖٓ ؿٜش، أٝ حٌَُ٘ ٝح٠ُٕٔٔٞ أٝ 

رخُظؼز٤َ « ػ٠ِ ح٣ُٜٞش»ٖ ؿٜش أهَٟ؛ ٝٓخىص َٛحػخص حُظـي٣ي أٝ حُظـ٣َذ ٓ

حُيحٍؽ، أٝ ٝكن ط٤ٜ٘لخص هخٍؿش ػٖ ػ٤ِٔخص ح٩ريحع، ٍٝرٔخ ًخٗض ٓؼخٍى 

ح٧ىد حُِٔظِّ ح٧ًؼَ ىٍٝحٗخ ، رَ ًٛذ ٟل٤ظٜخ ٓزيػٕٞ ًؼَ، ط٤ٜٔ٘خ  أٝ اٛٔخ٫  أٝ 

حُٔؼوق ه٘وخ  رط٤جخ  رلؼَ ح٫ٓظؼيحء أٝ ح٫ٓظوٌحء أٝ حُظو٤ش، ٓٔخ ٣ـؼَ كي٣غ 

حُؼَر٢ ٝحُِٔطش أٝ حُِٔطخٕ أكي أًؼَ ؿٌٍٝ ٟٓٞٞػ٘خ ٓظخٗش، ٝٛٞ كي٣غ ًٝ 

                                                                 
 .6ػ ص 31/12/1989)دمشق( « الثورة»في «. التفكير األدبي العربي وآفاؽ التسعينيات»أبو ىيف، عبد هللا:  .882
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ٗـٕٞ، ٖٝٓ حُٔل٤ي إٔ ِٗظلض ػ٘ٚ ُ٘زلغ ػٖ ٟـ١ٞ حُ٘ظ٣َش أٝ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خص 

ػ٠ِ كًَش حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٝٗظ٠ِٔ طؤػ٤َ حُٔظـ٤َحص ػ٠ِ ح٩ريحع 

ا٠ُ حٓظـ٬ء ُِٓ٘ش ح٫طـخٛخص حُ٘وي١ ٖٓ ه٬ٍ طٔل٤ٚ رؼٞ ح٧ٝٛخّ، هخٛي٣ٖ 

 حُـي٣يس اُحء ه٤٠ش ٓليىس ٢ٛ ٜٓطِق حُٞحهؼ٤ش أ٫ٝ ، ٜٝٓطِق حُليحػش ػخ٤ٗخ .

٬٣ٝكع أ٢٘ٗ ػخُـض ٌٛٙ ح٬ٌُ٘ٔص ك٢ ا١خٍ حُ٘وي رؼخٓش، ٝٗوي حُوٜش 

ٝحَُٝح٣ش روخٛش، ٧ٗٚ ٣ؼَٔ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗؼٍِ حُ٘وي حُوخٙ رخُوٜش ٝحَُٝح٣ش ػٖ 

ٙ:ح٤ٍَُٔٝس  حُ٘وي٣ش حُؼخ  ٓش ك٤ٖ ٗؼخُؾ ه٤٠ش ٖٓ ه٠خ٣خ

 وهـ األيديولوجيا أو وهـ الواقعية: -1-1

ٓ٘زيأ حُلي٣غ ػٖ ْٝٛ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ أٝ ْٝٛ حُٞحهؼ٤ش، رظ٤ًٞي إٔ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص 

ٜٗيص حٗو٬رخ  ك٢ حُٔلخ٤ْٛ ح٧ىر٤ش ٓٔخ ١زغ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ رَٓظٚ رطٞحرغ ؿي٣يس 

حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش، ٝاًح ًخٗض  ٓلخٍهش ُٔخ ٓخى ٖٓ كٔخ٤ٓخص أىر٤ش ك٤ٔخ رؼي

ػ٤ِٔش حُ٘وي حُٞحٓؼش هي أٗخٍص ا٠ُ ٌٛٙ حُلٔخ٤ٓخص ك٢ ٓطِغ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص كبٕ 

طؤػ٤َحص حُٔظـ٤َحص، أٝ ٓخ ٢ٔٓ رخُزَٝٓظ٣ٌَٝخ ك٢ أٍٝ ح٧َٓ، هي ػـِض ك٢ 

، ًٔخ ٓٔخٙ ػ٢ِ «طـ٤٤َح  ك٢ ػٔن حُظل٤ٌَ»٤ٍَٓٝس ٌٛٙ حُطٞحرغ حُـي٣يس. ًخٕ 

اػَ ك٠ٍٞٙ ٗيٝس حٌُظخد حُٔٞك٤٤ض رٔ٘خٓزش حًٌَُٟ حُٔزؼ٤ٖ ُِؼٍٞس ػوِش ػَٓخٕ 

ّ(، ٓٔخ كخؿؤ ٓؼول٤ٖ ػَرخ  ًؼ٣َ٤ٖ ٓخ ُحُٞح ٤ٖٓٞٛٞٓ رلٌَ أىر٢ 61/6899/ 6-9)

ِٓٔق ر٘ظ٣َخص هخٟض ٓؼخٍى ٟخ٣ٍش ك٢ ػوٞى حُو٤٘٤ٔٔخص ٝحُٔظ٤٘٤خص 

ٛخص ٝحُٔيحٍّ ٝحُٔزؼ٤٘٤خص ك٢ ٓلخ٤ْٛ حُٞحهؼ٤ش ٝح٫ُظِحّ ٝحُظ٤٤ْٔ ٝطٌٕٞ ح٫طـخ

ٝح٣ُٜٞش ٝحُٔؼخهلش ٟٝٓٞ ًُي ٖٓ ظٞحَٛ ٝه٠خ٣خ أَٟص ًؼ٤َح  رخُٔٔخٍٓش 

 حُ٘خ٠ٛش آٌٗحى.

أؿَ كخؿؤص ٓوخُش ػَٓخٕ
(999)

حٌُؼ٣َ٤ٖ رؤ١َٝكخص ؿي٣يس طٜخؽ روٞس ك٢  

حُ٘ظ٣َش ح٫ٗظَح٤ًش، ٢ٛٝ رخ٧ٓخّ ٫ طـ٤ذ ػ٠ِ طؼو٤يحص حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ 

ش ح٫ٗظَح٤ًش ٤ُْ ٜٓ٘ـخ  رويٍ ٓخ ٛٞ طٞؿ٤ٚ ٝحُظزخٓخطٚ، كظ٠ إ ٓخ ٢ٔٓ رخُٞحهؼ٤

٢ٍٔٓ ُِِٔطش حُٔظخ٤٘٤ُش، كوي ٍٝى ٌٛح حُظؼ٣َق ٤ٍٔٓخ  ك٢ حُٔؼخؿْ ح٧ىر٤ش ػ٠ِ 

حهظ٬كٜخ، ك٢ اكيٟ ٓٞحى ىٓظٍٞ حطلخى حٌُظخد حُٔٞك٤٤ض ح١ٌُ ٟٝؼٚ أٍٝ ٓئطَٔ 

ٞ: 6894ػخّ ٌُٜح ح٫طلخى ٓ٘ش  إ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش ٢ٛ »ّ، ٝٗٚ حُٔخىس ٛ

حُٜٔ٘ؾ ح٧ٓخ٢ٓ ٨ُىد ٝحُ٘وي ح٧ىر٢ حُٔٞك٤٤ظ٤٤ٖ، ٢ٛٝ طظطِذ ٖٓ ح٧ى٣ذ طٔؼ٤ِٚ 

حُٞحهغ ك٢ كخُش ٗٔٞٙ حُؼ١ٍٞ طٔؼ٬٤  ٛخىهخ . ٝػ٠ِ ٌٛح كبٕ ٛيم حُظٔؼ٤َ حُل٢٘ 

 «.ُِٞحهغ ٣ـذ إٔ ٣َطز٢ ر٘ٞػ٤ش حُؼٔخٍ، ٝريػْ ا٣ٔخْٜٗ رَٝف ح٫ٗظَح٤ًش

                                                                 
ػ آذار ػ  168ػ  167)دمشق( العدد « الموقف األدبي»في « عمق التفكير التغيير في»عرساف، عمي عقمة:  .883

 .7ػ ص 1988نيساف 
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ّ 6892لخى  حُٔٞك٤ظ٢ ٓ٘ش ًٝخٕ حٓظويّ ٌٛح حُٜٔطِق ٧ٍٝ َٓس ك٢ ح٫ط

٤ُؼزَ ػٖ كًَش حكظـخؽ ؿي٣يس ظَٜص ٟي ح٩ٗظخؽ حَُٔٔك٢ ٝح٧ىر٢ حُظو٤ِي١ 

(، ٝهي 6849ـ  6999ح١ٌُ ًخٕ ٣ويٓٚ ك٘خٕٗٞ ؿ٤َ ٝحهؼ٤٤ٖ ٖٓ أٓؼخٍ ٤٤َٓ ُٛٞي )

ًخٕ ٌٛح ح٬ٌُّ َٓكٟٞخ  ك٢ طِي حَُٔكِش
(994)

. 

ُِٞحهؼ٤ش  ٝك٢ ؿَٔس ح٤ٜٗ٫خع ُِ٘ظ٣َش، أؿلِض حُـٞحٗذ ح٣٩ـخر٤ش

ح٫ٗظَح٤ًش ًٔخ أظَٜٛخ ٓ٘ظَٝٛخ حٌُزخٍ ٓؼَ ؿٍٞؽ ًُٞخطٖ ٝأٍٗٔض ك٤َ٘ 

ٍٝٝؿ٤ٚ ؿخٍٝى١ ٓؼَ حُظٞك٤ن ر٤ٖ حٌُحط٢ ٝحُٟٔٞٞػ٢، ػ٠ِ طٞٛٔٚ ًٞٗٚ ٣وخّ 

ػ٠ِ ٓؼخٍ ٤ٓخ٢ٓ، ٝٓؼَ حُلْٜ حُـٔخ٢ُ ُِٞػ٢ حُظخ٣ٍو٢ ط٤٤ِٔح  ُٚ ٖٓ حُٞػ٢ 

٣َش ٤ٓخ٤ٓش كي٣ؼش، طلَٟٜخ حُِحثق، ػ٠ِ طِٓظٚ ًٞٗٚ رخُ٘ظ٤ـش ؿِءح  ٖٓ ٗظ

ِٓطش طؼظوي أٗٚ ٢ٗء ٫ ٣ٌٔ٘ٚ طلي٣ٚ
(991)

. 

طٌ٘ق حَُٜحػخص كٍٞ حُٞحهؼ٤ش ًُي حُٔيٟ حُ٘خٓغ ك٢ طلٌْ حُ٘ظ٣َش 

رخ٧ىد، كزخُويٍ ح١ٌُ ط٘زغ ك٤ٚ ىػخس حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٝٓخ ؿخٍٝٙ رخُٞحهؼ٤ش 

٤ٖ ٍأص إٔ حُٞحهؼ٤ش ٫ٞٛٝ  ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش، كبٕ حٌُؼَس حٌُؼ٤َس ٖٓ حُٔزيػ

٢ٛ اكٔخى حُٞحهغ ػ٠ِ كي طؼز٤َ ٝح٫ّ ٓظ٤لِ٘، ٣ٝٔؼَ ٌٛٙ حٌُؼَس ٓل٢ حُي٣ٖ 

 ّ(.6891«)ىٍحٓخص ٟي حُٞحهؼ٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢»ٛزل٢ ك٢ ًظخرٚ 

ًخٕ أٓخّ حَُٜحع ر٤ٖ ٛئ٫ء حُٔ٘ظ٣َٖ ٝحُٔوظِل٤ٖ ٓؼْٜ ٛٞ طل٣ََ 

ٜٞص ػخ٤ُخ  ك٢ ٓ٘خ٠ٛش حُو٤خٍ حُؼَر٢ ٖٓ آخٍ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خص. ػْ حٍطلغ حُ

٤ُْ ٗويح  ٫ٝ ري٬٣  ػٖ حُ٘وي، ٧ٗٚ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣وّٞ رٜٔٔش حُ٘وي »حُظ٘ظ٤َ كٜٞ 

، ٓؼِٔخ ؿَٜ حُٔوظِلٕٞ «ك٢ حٌُ٘ق ػٖ ر٤٘ش حُؼَٔ ح٧ىر٢ ٝكظ٠ ك٢ ٠ٓٔٞٗٚ

ربُـخء ٓلخًٔش )حُؼَٔ( ح٧ىر٢ ػ٠ِ ٟٞء حُٔٞحهق ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٧ٍٛٞ حُطزو٤ش »

٠ هَحءس حُ٘ٚ ري٫  ٖٓ هَحءس ٗـَس حُؼخثِش، ٧ٕ ٝػ٢ ح٧ى٣ذ ُٜخكزٚ، ٝحُؼٞىس اُ

«٣ليى حٗظٔخءٙ أًؼَ ٖٓ أُٛٞٚ حُطزو٤ش
(991)

. 

ُٝؼِ٘خ ٗؼٞى ا٠ُ ؿٌٍ حَُٜحع ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص ٓغ ًظخد ػزي حُؼظ٤ْ أ٤ْٗ 

ّ(، ك٤ٖ ٟل٢ رخُؼَٔ 6881«)ك٢ حُؼوخكش ح٣َُٜٔش»ٝٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخُْ 

حُؼخٓش، أٝ حُي٫ُش ح٤٘١ُٞش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُٔٞهل٤ش  ح٧ىر٢، رخْٓ حُي٫ُش ح٫ؿظٔخػ٤ش

 ٬ُُظِحّ رخُ٘ظ٣َش حُٔخى٣ش.

ٖٝٓ حُِٔلٞظ إٔ هَحرش أٍرؼش ػوٞى ٖٓ حُِٖٓ ٝٓخ ٜٗيطٚ ٖٓ ططٍٞ، رَ ٓخ 

ٜٗيطٚ ٖٓ ػٞحٛق ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤٘٤ٗخص ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ُْ طـ٤َ 
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ٕ: 6898ٖٓ آٍحء ٓئُل٤ٚ، ٝٛخٛٔخ ك٢ حُطزؼش حُؼخُؼش ٌُِظخد ) اٗ٘خ ٓخُُ٘خ »ّ( ٣و٫ٞ

َٟٗ حُـَٞٛ حُل١ٌَ ٝحُٔؼَك٢ ٌُِظخد ٓخ ٣ِحٍ ٛل٤لخ  ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش 

حُوخُٜش. كٔخ طـ٤َص ٝؿٜش ٗظَٗخ ك٢ حُي٫ُش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُؼخٓش ُِؼَٔ ح٧ىر٢، ٝٓخ 

طـ٤َص ٝؿٜش ٗظَٗخ ك٢ حُؼ٬هش حُؼ٣ٞ٠ش حُز٣ٞ٤٘ش حُي٣٘خ٤ٌ٤ٓش ر٤ٖ ح٤ُٜخؿش 

٤ٖ حُو٤ٔش ح٩ريحػ٤ش حُـٔخ٤ُش ٝحُي٫ُش حُٔؼَك٤ش ٝحُٔٞهل٤ش. ا٫ أٗ٘خ ٗوَ ٝح٠ُٕٔٔٞ، ر

أٗ٘خ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ططز٤وخط٘خ حُ٘وي٣ش، ًخٗض حُؼ٘خ٣ش رخُي٫ُش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٤٘١ُٞش 

«ُِؼَٔ ح٧ىر٢ طـِذ ػ٠ِ حُؼ٘خ٣ش رخُو٤ٔش حُـٔخ٤ُش
(999)

. 

ُٞٞؿ٤ش رخْٓ ُوي َٓص ٤ٓخٙ ًؼ٤َس طلض حُـٍٔٞ ٝٓخ طِحٍ حُٔٔخٍٓش ح٣٧ي٣

ح٧ىد ٢ٛ حُٔخثيس ك٢ أٓؼخٍ ٌٛح ح١ٌُ ٠ٔٔ٣ رخُ٘وي. ٖٝٓ رخد حُظـُٞ ٗوٍٞ ٓغ 

ٗوي حُِلظش أ١ أٗٚ كي٣غ حُٔ٘خٓزش ٝحُظَف ح٢ٗ٥، ُْٝ ٣ٌٖ »ػزي هللا حُـٌح٢ٓ اٗٚ 

ٗويح  ٜٓ٘ـ٤خ  ٣ؼظٔي ػ٠ِ أ٣ش ٤ٜٛٞٗش، ٝاٗٔخ ًخٕ ٣ؼ٢٘ رخُٔؼخ٢ٗ حُظخَٛس ُِ٘ٚ 

، ُْٝ ٣ٌٖ ٣ـٞٙ ك٢ ح٧ػٔخم، أٝ ٣طٔق ا٠ُ ىٍحٓش ٜٓٔخ ًخٗض ٓخًؿش أٝ ر٤ٔطش

«.حُي٫٫ص ح٤٘ٔ٠ُش ُِ٘ٚ
(999)

ُٝوي ه٤َ ٓؼَ ٌٛح حَُأ١ ك٢ ٗوي ٓلٔٞى أ٤ٖٓ  

حُؼخُْ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ح١ٌُ ُْ ٣٘لغ ٓؼٚ حُظ١ٍٞ ك٢ حٓظؼخٍس ُزخّ حُ٘وي ح٢ُ٘ٔ٧، ٝٛٞ 

 ّ(.6891«)ػ٬ػ٤ش حَُكٞ ٝح٣ُِٜٔش»ٓخ كؼِٚ ك٢ ًظخرٚ 

ا٠ُ رؼٞ ٌٛٙ ح٤ُٔخٙ حُٜخك٤ش أٝ حُؼٌَس حُظ٢ َٓص طلض  َٛ ػ٤ِ٘خ إٔ ٤َ٘ٗ

حُـٍٔٞ؟ ُظوَ إ حُ٘وخى ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤٤ٖ، ٝؿخُز٤ظْٜ ٗـِٞح رخُظ٘ظ٤َ، ُْ ٣َٝح ا٠ُ 

ٌٛٙ ح٤ُٔخٙ ٢ٛٝ طظ١٬ْ رخُوَد ْٜٓ٘، ٓخ ىحٓٞح ٫ ٣َٜٝٗخ ك٢ ٓظخٜٗخ، ك٢ ر٬ى 

ؿ٤٤ٖ ٖٓٔ ٗوِض حُ٘ظ٣َخص ٝحُؼوخثي. َُٝ٘٘ ا٠ُ ؿٜٞى رؼٞ حُٔ٘ظ٣َٖ ح٣٧ي٣ُٞٞ

أػٔخُْٜ ا٠ُ حُؼَر٤ش ٌٓ٘ أٝحهَ حُٔظ٤٘٤خص، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ حُٔ٘ظَ ٝحُٔلٌَ 

حٌُز٤َ ؿٍٞؽ ًُٞخطٖ، اً طَؿْ ُٚ ه٬ٍ ػ٬ػش أػٞحّ أْٛ أػٔخُٚ حُ٘ظ٣َش ك٢ 

ٓؼ٠٘ حُٞحهؼ٤ش »ّ(، 6891ٝ«)ىٍحٓخص ك٢ حُٞحهؼ٤ش»حُٞحهؼ٤ش، ٢ٛٝ: 

ّ(. رَ إ 6892«)٧ٍٝٝر٤شىٍحٓخص ك٢ حُٞحهؼ٤ش ح»ّ(، 6896ٝ«)حُٔؼخَٛس

ؿٞطٚ »رؼٞ ططز٤وخص ًُٞخطٖ هي ٗوِض ا٠ُ حُؼَر٤ش ًٔخ ك٢ ىٍحٓظٚ حُزي٣ؼش 

ّ(ٗخ٤ٛي ػٖ طؼ٣َذ أػٔخٍ أهَٟ ًؼ٤َس ٫ ٍٗٔض ك٤َ٘ 6894«)ٝػَٜٙ

ٍٝٝؿ٤ٚ ؿخٍٝى١ ك٢ أٝحهَ حُٔظ٤٘٤خص، ػْ ط٠خػق ؿٜي حُظؼ٣َق ٖٓ ٗوي 

٘ظ٣َش حُـٔخ٤ُش حُٔخى٣ش حُظ٢ أىص حُٞحهؼ٤ش ك٢ رِي حُ٘ظ٣َش حُٔخ٤ًٍٔش ا٠ُ ؿٌٍٝ حُ

ا٠ُ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ أ٤ٔٛش حُلٖ ح٫ؿظٔخػ٢، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ٓئُق حُ٘خهي حُي٣ٔوَح٢١ 

ّ(. ٝك٢ 6899«)ػ٬هخص حُلٖ حُـٔخ٤ُش رخُٞحهغ»حُؼ١ٍٞ ح٢َُٓٝ ط٤َٗ٘٘ل٢ٌٔ 

ُٔئُلٚ ٫ك٣َظ٢ٌٔ ػٖ ٛئ٫ء « ك٢ ٓز٤َ حُٞحهؼ٤ش»حُؼخّ ٗلٔٚ ظَٜ طؼ٣َذ ًظخد 
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٤٣ٍٖ حَُّٝ ر٢ٌٔ٘٤ِ٤ ٝط٤َٗ٘ظ٘ل٢ٌٔ ٝىر٤َُٝٞرٞف ح١ٌُ ٣وَ حُ٘وخى حُؼٞ

رخُظ٘خه٠خص  ح٧ٓخ٤ٓش ُِ٘وي حُٞحهؼ٢ كٔخ ٣وٚ حُٔـظٔغ حُطزو٢ أٝ حٌُ٘ٔؿش أٝ 

حُظلخإٍ حُٔـخ٢ٗ ٝطؼخٍٟٚ ٓغ حُؼو٤يس أٝ ١ز٤ؼش حُٔٞٛزش ٝكَى٣ظٜخ أٝ حٓظو٤ُ٬ش 

ُٞحهؼ٢ ك٢ ٓـظٔغ حُؼَٔ ح٧ىر٢..حُن، ٢ٛٝ ط٘خه٠خص ٍحكوض ٗ٘ٞء حٌُٔٛذ ح

حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، ٝري٫  ٖٓ إٔ طـي ك٫ِٞ  طخ٤ُش ُٜخ، ٬ٗكع أٜٗخ طٔظَٓض ك٢ 

ؿيٍحٕ حُ٘ظ٣َش ٝك٠ٔ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خطٜخ، ٝكخٍهض حُل٤خس ٝحُٞحهغ ُٜخُق حُ٘ؼخٍ أٝ 

 حُيػخ١ٝ أٝ حُطٞر٢ ك٢ أكٖٔ طو٣ْٞ.

ٖ: ح٧ٍٝ ٛٞ   ّ(6899«)حُٞحهؼ٤ش حُ٘وي٣ش»ٝك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ ظَٜ طؼ٣َذ ًظخر٤

ُزظَٝف ح١ٌُ ط٘لظق ك٤ٚ حُٞحهؼ٤ش ػ٠ِ حُ٘ظ٣َش ٝحُظخ٣ٍن، ك٤ِٔض حُٞحهؼ٤ش ر٘ض 

حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، ُْٝ ط٘٘ؤ ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، رَ طؼٞى ا٠ُ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش، 

ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘ظٍٞ ًخٕ ُِٞحهؼ٤ش ٤ٍَٓٝطٜخ حُظخ٣ٍو٤ش ٝط٬ٌ٘طٜخ حُل٣ٌَش ك٢ 

ػ٠ِ ٝؿٚ « حُٞحهؼ٤ش» ، ٝك٢ كَٜ«ٓٞٓٞػش حُٜٔطِق حُ٘وي١»ٝحهؼ٤خص. ٝك٢ 

حُظلي٣ي، ٝهي ظَٜص طَؿٔظٚ ك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ أ٠٣خ ، ٢ٛٝ ٓٞٓٞػش طوظِق أ٠٣خ  

ٓغ ىػخس حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٝٓ٘ظ٣َٚ، ٍأٟ ى٣ٖٔ ًَحٗظؤٗي طوغ ػ٠ِ ٝحهؼ٤خص رؼيى 

 :َ حُٞحهؼ٤ش »كَٝف ح٧رـي٣ش أٝ أًؼَ ٓٔخ ٍٝى ًًَٙ ك٢ ٗوي حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٓؼ

ٔظي٣ٔش، حُٞحهؼ٤ش حُ٘خٗطش، حُٞحهؼ٤ش حُوخٍؿ٤ش، حُٞحهؼ٤ش حُ٘وي٣ش،  حُٞحهؼ٤ش حُٔ

حُـٔٞف، حُٞحهؼ٤ش ح٤ٌُِ٘ش، حُٞحهؼ٤ش حُٔؼخ٤ُش، ىٕٝ حُٞحهؼ٤ش، حُٞحهؼ٤ش حُٔخهَس، 

حُٞحهؼ٤ش حُٔوخطِش، حُٞحهؼ٤ش حُٔخًؿش، حُٞحهؼ٤ش حُو٤ٓٞش، حُٞحهؼ٤ش حُطز٤ؼ٤ش، حُٞحهؼ٤ش 

ُٔظ٘خثٔش، حُٞحهؼ٤ش حُظ٤ِ٤ٌ٘ش، حُٞحهؼ٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش، حُٞحهؼ٤ش حُٔظلخثِش،  حُٞحهؼ٤ش ح

حُ٘ؼ٣َش، حُٞحهؼ٤ش حُ٘ل٤ٔش، حُٞحهؼ٤ش ح٤ٓٞ٤ُش، حُٞحهؼ٤ش حَُٝٓخ٤ٔٗش، حُٞحهؼ٤ش 

حُٜـخث٤ش ح٫ٗظَح٤ًش، حُٞحهؼ٤ش حٌُحط٤ش،  حُٞحهؼ٤ش كٞم حٌُحط٤ش، حُٞحهؼ٤ش 

«حَُإ٣ٝش
(998)

. 

ُوَحرظ٤ٌ٘٘ٞ، ّ( 6899«)ح٩ريحع حُل٢٘ ٝحُٞحهغ ح٩ٗٔخ٢ٗ»أٓخ حٌُظخد حُؼخ٢ٗ 

كٜٞ ٣ٔؼَ ٖٓ ُح٣ٝش ٓخ حٗلظخف حُ٘ظ٣َش ػ٠ِ ح٫طـخٛخص ح٧هَٟ حُٞحهؼ٤ش ٝٓٞحٛخ، 

ًخ٣َُٔخ٤ُش ٝحطـخٛخص حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ ٝحُي٢ُ٫ ٝحُِـ١ٞ ٝحُظل٤َِ حُٔ٘ظ٢ٓٞ ٨ُىد. 

ر٤٘ٔخ حٓظٌخٕ كْٜ حُٞحهؼ٤ش ُيٟ حُ٘وخى ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤٤ٖ ُيٟ حُليٝى حُـيحٗٞك٤ش. اٜٗخ 

ٍث٤ق ه١ٍٞ ح١ٌُ ػَد طو٣ََ ؿيحٗٞف ا٠ُ ٓئطَٔ حٌُظخد  ٤ُٔض ٓلخٍهش إٔ

ّ(، هي أٛيٍ ك٢ أٝحهَ 6849«)إ ح٧ىد ًخٕ ٓٔئ٫ٝ  »حُٔٞك٤٤ض ح٢ُٔء حًٌَُ 

ّ( ط٤ٔ٘خ  ٝطٔؼ٬ ، ٝك٤ٚ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ 6819«)ح٧ىد حُٔٔئٍٝ»حُٔظ٤٘٤خص ًظخرٚ 

« دحُظٞؿ٤ٚ ك٢ ح٧ى»حٓظَٔحٍ ح٫ٗٔخم حُ٘وي٣ش ا٣خٛخ ك٤غ طِؼِغ ػزخٍحص ٓؼَ 

٤ُٝٔض ٓلخٍهش أ٠٣خ  إٔ ٣ٔظَٔ حُٜ٘ؾ حُـيحٗٞك٢، اً أٛيٍ «. ٣َٗي ٗويح  ػوخثي٣خ  »ٝ
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ؿ٬ٍ كخٍٝم ح٣َُ٘ق ًظخرخ  ٓ٘زؼخ  رظؤػ٤َحص حُـيحٗٞك٤ش حُٔٔظَٔس، ٣ٝلَٔ ػ٘ٞحٕ 

ّ(، ٫ٝ ٣زظؼي ًؼ٤َح  6899«)إ ح٧ىد ًخٕ ٓٔئ٫ٝ  »طو٣ََ ؿيحٗٞف ٗلٔٚ، ٝٛٞ 

ظل٤ٌَ ح٧ىر٢ ك٢ طِي حَُٔكِش، ٝٓ٘ٚ ٓخ ٛيٍ ػٖ ًُي حُِ٘ٝع ٓخ طٜيٍ ٝحؿٜخص حُ

ّ( حُظ٢ ؿٔؼض ك٢ ًظخد، 6891«)ػ٬هخص ح٤ُٔخٓش ٝحُؼوخكش»ٖٓ ٓ٘خه٘خص ػٖ 

 ط٘زغ ك٤ٚ ؿخُز٤ش حٌُظخد حُٔخ٤٤ًٍٖٔ رخُلْٜ حُـيحٗٞك٢ حُٔظخ٢٘٤ُ ٨ُىد.

ح٧ىد ك٢ هيٓش »ػٔش ٓؼخٍ آهَ ٣ظزيٟ ك٢ ًظخد ػزي حُٔؼ٤ٖ حُِٔٞك٢ 

حُٔوخُش حُظ٢ ٣لَٔ حٌُظخد ػ٘ٞحٜٗخ َٗف ٧كٌخٍ  ّ(، كل6891٢«)حُٔـظٔغ

ؿيحٗٞف. ُٝؼَ ٌٛح حُ٘خٛي ٣ٌ٘ق ٓل٘ش ٌٛح حُظظزغ ح٧ػ٠ٔ ُٔخ ٣ٜيٍٙ حُظٞؿ٤ٚ 

ح٢َُٔٓ ٨ُىد. ٬ُ٘ٝكع إٔ ٌٛح حُ٘خٛي ٣ظ٘خٍٝ ٓؤٓخس ٗخػَس ػظ٤ٔش ٢ٛ أهٔخطٞكخ 

 ك٢ ظَ حُٔظخ٤٘٤ُش، ر٤٘ٔخ ٢ٔٔ٣ حُِٔٞك٢ ًُي ؿ٣َٔش كٔذ ح٩ػ٬ّ حُٔٞك٤٤ظ٢

 آٌٗحى:

حٌُِٔ٘ش إٔ ٌٛح حٌُظخد ـ ٣وٜي ٓـخَٓحص هَى ُِٝط٤ٌ٘٘ٞ ـ ٍحؽ ك٢ »ٝ

كِٔخًح حٗظَ٘ ُٞ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٓخ ٣يػٞ … ٤ٍٓٝخ ٝٓؼَ ػ٠ِ ٓٔخٍكٜخ ػيس َٓحص

ا٠ُ حٗظ٘خٍٙ. أٓخ ؿ٣َٔش أهٔخطٞكخ، ك٢ٜ أٜٗخ طظليع ػٖ ك٤خطٜخ حُوخٛش، ٝأٜٗخ 

َ حُٜخ٢ُٗٞ ح٧ٍٓظوَح٢١ حٗزؼوض ٖٓ ٛلٞف ح٤٣َُِٖٓ، ٍٝحكض طَكغ ُٞحء حُ٘ؼ

ح٧ؿٞف حُٔخىس، ح١ٌُ ٣ٔؼَ ِٗػش كَى٣ش ٓظطَكش ك٢ حُلٖ، ٗؼَٛخ ٗؼَ حَٓأس 

أٍٓظوَح٤١ش ٓيُؼش طظَؿق طَؿلخ  ٓلٔٞٓخ  ر٤ٖ ٓويػٜخ ٤ً٘ٝٔظٜخ، ط٤ًٞيٛخ 

«حَُث٢ٔ٤ ػ٠ِ ٟٓٞٞع حُلذ حُـ٢ٔ٘
(981)

. 

ٝحُلن إٔ حُٞحهؼ٤ش، طلض ١ٝؤس حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢، ؿيص ٟٓٞش ػوي١ 

ٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٓٔخ٣َس ٤ُٜٔ٘ظٚ ٝٓـخٍحس ُِٔخثي ك٤ٔخ ٣٘يٍؽ رٌَ٘ أٝ رآهَ حُ

ك٢ ح٣َُخء ح٧ىر٢، أٝ طٞه٢ حُ٘زٌ ٝحُؤَحٕ، كظَٜ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ًظخد ك٘خ 

ّ(، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ 6899«)حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ»ػزٞى 

ؿِٔش ٖٓ ح٧هطخء »حُٞحهؼ٤ش ك٤غ  حُ٘وي حُوـٍٞ ح١ٌُ ٝؿٚ ك٢ ٌٛح حٌُظخد ا٠ُ

ٝحُظ٘يىحص ٝحٌُزٞحص ٝح٫ٗلَحكخص ًٔخ ٗـي أك٤خٗخ  طي٤ٗخ  ك٢ ٓٔظٟٞ حُظؼز٤َ، ٝهِش 

، كبٕ ك٘خ ػزٞى «حطوخٕ ٍُِٜٞس حُل٤٘ش ٝرؼٞ حُ٘ق ك٢ حٓظويحّ ح٧ه٤ِش ٝحَُُٓٞ

طظَ حٌُٔٛذ ح٧هيٍ ػ٠ِ ح٫ٗلظخف ٝحٓظ٤ؼخد ٗظ٠ حُظ٤خٍحص »٣َٟ إٔ حُٞحهؼ٤ش 

َٓ ٝحُظلخػَ ٓغ ٗظ٠ حٌُٔحٛذ ٝحُٔيحٍّ كظـظ٢٘ ٝطـ٢٘ ٝطظطٍٞ ٝحُظؼخ

«ٝططٍٞ
(986)

. 

ٝحهؼ٤ش ٓخ »ٝك٢ ٌٛح ًِٚ ٓلخٍهش أهَٟ، كوي أٛيٍ ك٘خ ػزٞى ًظخرخ  آهَ ٛٞ 

ّ(، أٍحى إٔ ٣ٌٕٞ ػ٬ٓش ك٢ طـ٤َ حُ٘ظَس ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش ٖٓ 6891«)رؼي حُلَد
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٤ش ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي أؿَ طلي٣ي أػٔن ٝأؿيٟ ُِٞحهؼ٤ش، ؿ٤َ إٔ ٗوي ٌٛٙ حُٞحهؼ

ٝحُ٘ؼَ، ٝٛٞ ٓخ كؼِٚ حُ٘خهي، ٫ ٣ٔظو٤ْ ٓغ كي٣ؼٚ ػٖ ٌٓحٛذ ؿ٤َ ٝحهؼ٤ش طلض 

حْٓ حُٞحهؼ٤ش، ٓؼِٔخ ريص ٬ٓكظش طؤػ٤َٙ ٨ُُٓش حُؼخٓش حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُٞحهؼ٤ش 

ؿ٤َ أ٤ِٛش ك٢ اٗخٍطٚ ٣٨ُي٣ُٞٞؿ٤خ ٝح٤ُٔخٓش ٝحُـٔخ٣َ٤ٛش ٟٝؼق ح٫ٛظٔخٓخص 

ُؼٚ رخُٞحهؼ٤ش ٣ٝـَ ا٠ُ كظ٤َطٜخ أىرخ  ٫ ١ٞ٠٘٣ طلض ُٞحء ٌٛح حُل٤٘ش، اٗٚ ٣ظخرغ ٝ

 حٌُٔٛذ حُؼ٣َن.

ٖٓ حُٞحٟق إٔ ٤٘ٛغ ك٘خ ػزٞى ٫ ٣وظِق ػٖ ػَ٘حص حُيٍحٓخص حُظ٢ 

ظَٜص ك٢ ػوي١ حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤٘٤ٗخص ػٖ حُٞحهؼ٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ 

َٝح٣ش حُؼَر٤ش حُلي٣غ. ًٌَُ٘ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ حٌُظذ حُظخ٤ُش حُظ٢ ط٘خُٝض حُ

 :َ ّ( 6896«)ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ك٢ َٜٓ»ٝكيٛخ ٓؼ

ّ( ُل٤َٜ ٓٔخم، 6891«)حُٞحهؼ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٣ٍُٞٔش»ُل٢ِٔ ري٣َ، ٝ

ّ( َُٔٔ ٍٝك٢ حُل٤َٜ، 6899«)ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش»ٝ

 حُن.…ّ( ُِلٔيح٢ٗ ك٤ٔي6891«)ػ٢حَُٝح٣ش حُٔـَر٤ش ٍٝإ٣ش حُٞحهغ ح٫ؿظٔخ»ٝ

ٝك٢ ٌٛح حُٔيحٍ ٓ٘ظٞهق ػ٘ي أُخكخص أهَٟ ٬ٗكع ك٤ٚ ٓطٞس حُ٘وي 

ٍ ا٠ُ كي ٟج٤َ ىٍحٓش حُٞحهغ، ػْ طِٕٞ ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص  ّٞ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ح١ٌُ ١

رظ٣ِٞ٘خص ح٫طـخٛخص أٝ حٌُٔحٛذ حُ٘وي٣ش ح٧هَٟ، ٍٝرٔخ ًخٗض ىٍحٓش ُل٤ٔي 

ر٤ٔخه٤ش حُـيٍ حَُٝحث٢ ٤ٓٝخه٤ش »،  ح٧ًؼَ حػظَحكخ  كٔيح٢ٗ، ٢ٛٝ ر٣ٞ٤٘ش ط٤٘٣ٌٞش

، ًٔخ ٣وٍٞ دمحم حٌُظخ٢ٗ ك٢ ٓويٓش حٌُظخد، كوي ططٍٞ حُ٘وي «حُـيٍ ح٫ؿظٔخػ٢

ٓٔظٟٞ »ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ا٠ُ طٞحُٕ ر٤ٖ حُٜٔ٘ؾ حُِـ١ٞ ٝحُٜٔ٘ؾ ح٫ؿظٔخػ٢، كخٗيؿْ 

ش حُز٤٘ش حُل٤٘ش رٔٔظٟٞ حُؼ٬هش ٓغ حُٞحهغ رخػظزخٍٛخ ٌٓٞٗخ  َُِإ٣

«ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش
(982)

. 

أؿَ ُوي أػخٍ ػوي حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ كٔخ٤ٓخص ؿي٣يس ك٢ 

حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ حُؼَر٢، ٖٝٓ أرَُ ٌٛٙ حُلٔخ٤ٓخص، ًٔخ ٫كظ٘خ، ًُي حُظـ٤َ 

حُٞحٟق ك٢ حُٔلخ٤ْٛ حُ٘وي٣ش ٫ٝ ٤ٓٔخ ح٫طـخٛخص ٝحٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش ٝٓيٟ طؼز٤َٛخ 

ٝٓيٟ آٜخٜٓخ ك٢ طط٣َٞ ح٩ريحع حُؼَر٢ ٖٓ ػٖ كًَش ح٧ىد حُؼَر٢ ٖٓ ؿٜش، 

ؿٜش أهَٟ، ٫ٝ ٗي إٔ أْٛ ٌٛٙ حُٔلخ٤ْٛ ٛٞ ٓلّٜٞ حُٞحهؼ٤ش ك٤ٔخ رؼي حُلَد 

حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش. كٌٔ٘ ٓطِغ حُو٤٘٤ٔٔخص، ٝٓخ طِحٍ حُؼزخٍس حُظو٤ِي٣ش ٓظٞحطَس كظ٠ 

ٌٛح ٜٗخ٣ش حُؼٔخ٤٘٤ٗخص: إ حُٔٔؤُش طيٍٝ كٍٞ حُٞحهؼ٤ش. ٝكظ٠ ٝهض ه٣َذ ٛخٍ 

حُٔلّٜٞ ا٠ُ َٓطٌِ ُلْٜ ح٧ىد ٝكِر٤ظٚ ١ٝزو٤ظٚ، رَ حٓظيص ا٠ُ طؼز٤َحطٚ حُل٤٘ش 

 حُن.… ًخٌَُ٘ ٝح٠ُٕٔٔٞ ٝحٌُ٘ٔؿش، ٝح٫ٗؼٌخّ أٝ حُظٔؼ٤َ
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ٝهي ٫كظ٘خ إٔ حُٔظـ٤َحص حُؼخٛلش ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٢ٛ ٝكيٛخ حُظ٢ كيص 

طٍٞٛخ ُٔلخ٤ْٛ ٖٓ حُظطز٤ن حُٔزخَٗ ٝح٤ٌُٔخ٢ٌ٤ٗ ػ٠ِ ٗ٘ٞء ح٫طـخٛخص حُل٤٘ش ٝط

ح٧ىد حُؼَر٢ ٓٔخ ٫ ٣ٞحك٢ ١ز٤ؼش  ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ٝطٌٕٞ أؿ٘خٓٚ 

ٝحطـخٛخطٚ. ٝرظؤػ٤َ حُطـ٤خٕ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢، ٓٔؼ٬  رخُ٘وي ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ػ٠ِ 

حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص ٝحُٔظ٤٘٤خص، حكظَ حٌُٔٛذ حُٞحهؼ٢ ٓٞهغ 

ُٔظيحُٝش، كخٓظويّ ؿخُزخ  ٤ًٔق حٌٗ٘خ١ٍ ك٢ ٝؿٚ حُٜيحٍس ك٢ حُٔلخ٤ْٛ حُ٘وي٣ش ح

ٖٓ ٫ ٣ؼظويٕٝ رٜخ، أٝ ٖٓ ٫ ٣َٕٝ ؿيحٍس ٗٔزظٜخ ا٠ُ ٌٛٙ حُظـَرش أٝ طِي. ٤ُْٝ 

ٖٓ حُٔل٤ي إٔ ٗٔظؼ٤ي ح٣ًٌَُخص ح٣ََُٔس ُِٔؼخٍى حُ٘وي٣ش حُـخثَس رلن ٓزيػ٤ٖ 

ٗض ٌٛٙ ٝرلن اريحع ٫ ٣وخّ رٔٔطَس حُٔئىُـ٤ٖ ٝحُ٘ظ٤٣َٖ حُٔظلِر٤ٖ، ٝاًح ًخ

حُٔؼخٍى هي ٤ٔٓض رظ٤ٔٔخص ُط٤لش ك٢ ٓطِغ حُٔزؼ٤٘٤خص ًخَُأ١ ٝحَُأ١ ح٥هَ، 

كبٕ حُلخٍ ُْ طٌٖ ًٌُي ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص ٝحُٔظ٤٘٤خص، ك٤غ أه٠غ ح٧ىد ُٔٔخٍٓش 

حُوطخد ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُؼوخثي١  حُظ٢ َٓرِض ك٢ ط٬ك٤لٜخ ١ز٤ؼش ح٧ىد ٝٝظخثلٚ ؿ٤َ 

 حُٔؼَك٤ش ٝحُل٤٘ش.حُٔزخَٗس رٞٛلٜخ طو٬٤٤  ٟٖٔ أٗٔخهٚ 

ُوي أَٗٗخ ا٠ُ آٜخٓخص ٗوي٣ش ًؼ٤َس ظَٜص ك٢ ٤ٓخى٣ٖ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ 

ـ رظؼز٤َ ٍٝؿ٤ٚ « ػٖ ٝحهؼ٤ش ر٬ ٟلخف»حُلي٣غ ٌٓ٘ ٓ٘ظٜق حُٔظ٤٘٤خص رخكؼش 

ؿخٍٝى١ ـ ٝٓظـخُٝس ح٫هظ١٬ ر٤ٖ حُٔٔخٍٓش ح٧ىر٤ش ٝحُٔٔخٍٓش ح٤ُٔخ٤ٓش 

ُٞحهؼ٤ش ٝؿٌٍٝٛخ حُظخ٣ٍو٤ش، ًٔخ ك٢ ًظخد حُؼوخثي٣ش، ٝأػ٤ي حُ٘ظَ ك٢ ٓلّٜٞ ح

ّ(، ك٢ ا١خٍ طِي حُـٜٞى 6899«)ٜٓ٘ؾ حُٞحهؼ٤ش ك٢ ح٩ريحع ح٧ىر٢»٬ٛف ك٠َ 

رش ٝحُٔئُلش ا٫ إٔ ؿ٬س حُٔ٘ظ٣َٖ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤٤ٖ ٤ٟوٞح  َّ حُ٘وي٣ش ٝحُ٘ظ٣َش حُٔؼ

٤َ حُٞحهؼ٤ش ا٠ُ ٓـَى كٌَس ك٢ ٓٞحُحس حُؼَٔ ح٧ىر٢، ُٝؼَ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ًظخد ٗز

ّ(، طلٜق ػٖ 6894«)ح٧ىد ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ك٢ ٣ٍٞٓش»٤ِٓٔخٕ ٝرٞػ٢ِ ٣خ٤ٖٓ 

ٌٛح حُٔآٍ رٍٜٞس أًؼَ ؿ٬ء، كوي ٍكٞ ٌٛح حٌُظخد ٍك٠خ  هخ١ؼخ  ٖٓ ؿخُز٤ش 

حُٔزيػ٤ٖ ٝحُ٘وخى ك٢ ٣ٍٞٓش ٖٓٔ ط٘خُٝظْٜ ٓطٞس ح٣٧ي٣ُٞـ٤خ ٝٓٔطَس حُظ٘ظ٤َ 

حٌُظخد، رخ٩ٟخكش ا٠ُ دمحم ًخَٓ ٬ٓٝف حُ٘ظ٣َش ٝحُؼو٤يس ٝٓٞحْٛ، ٝهي كؼَ ٓئُلخ  

حُوط٤ذ، ه٤َح  ك٤ٖ ؿٔؼٞح رؼٞ ٍىٝى حُلؼَ حُ٘خؿٔش ػ٠ِ ٌٛح حٌُظخد رؤه٬ّ 

ٛخ٢ٗ حَُحٛذ ٝدمحم ػَٔحٕ ٣ًَُٝخ طخَٓ ٣ٍٝخٝ ػٜٔض ٝؿ٤َْٛ، ٝػٔش 

ٓزيػٕٞ ًؼَ طـخِٛٞح حٌُظخد رخُٜٔض أٝ حُظؼظ٤ْ، ٧ٗٚ رَأ٣ْٜ ٫ ٣ٔظلن ٓـَى 

َ: حُظؼ٤ِن، ُٝ٘وَأ رؼٞ حُؼ٘ٞ ػ٘يٓخ طوِٞ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝح٧ىد »حٗخص حُ٘خهٔش ٓؼ

حُلْٜ ح٤ٌُٔخ٢ٌ٤ٗ ٨ُىد  »، ٝ«ؿيحٗٞف ػَر٢»، ٝ«ٖٓ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ٝح٧ىد

ٓ٘خٗن ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ طِظق كٍٞ »، ٝ«ك٢ٌ ح٧ىرخء ح٧ٛلخٍ»، ٝ«ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢

ٖ ٝرِـض حُ٘ؤش كيح  ٫ ٣ول٠ ػ٘ي حُٔزيػ٤ٖ ح٣ٌُٖ ٓ«. أػ٘خم ح٧ىرخء ح٤٣ٍُٖٞٔ

 :ٕ حُٔلظَٝ أْٜٗ ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ ٌٛح حٌُٔٛذ، كوي ًظذ ٗٞه٢ رـيحى١ ٗويٙ طلض ػ٘ٞح

٫ٝ ري إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ إٔ ٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ كظ٠ ٓطِغ «. ٓلخُٝش ٍحثيس ٛخٓش ٌُٖٝ»
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حُؼٔخ٤٘٤ٗخص هي ٤ٟن حُٔلّٜٞ حُٞحهؼ٢ ٤ٟٝن حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ا٠ُ ٓ٘ظ٠ٜ كيٝى 

٢ ٗويٙ ُِ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ ٣ٍٞٓش حُظ٤٤٠ن، ٤ُْ ك٢ حٌُظخد حُٔخُق ٝكيٙ، رَ ك

 :ٚ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ »ّ(، 6899ٝ«)حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش»َُِٝٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش ك٢ ًظز

ّ(. ُوي 6899«)ٓٔخٛٔش ك٢ ٗوي حُ٘وي ح٧ىر٢»ّ(، 6891ٝ«)٣ٍٞٓخ ـ حُـِء ح٧ٍٝ

طلخٝطض ٓٞحهق حُ٘وخى ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤٤ٖ ًؼ٤َح  طلٔٔخ  ٓزٌَح  ٌُٜٙ حُٔظـ٤َحص، أٝ طِحٓ٘خ  

، أٝ ٍٟٞهخ  ُٔ٘طوٜخ حُـي٣ي، ٣ٝؼي ٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ ٢٘ٔ٣ٝ حُؼ٤ي ٖٓ حُ٘وخى ٓؼٜخ

ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤٤ٖ ح٣ٌُٖ حٓظَ٘كٞح حُٔظـ٤َحص ٌٓ٘ ٓطِغ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص، ر٤٘ٔخ ًخٕ ٓلٔٞى 

أ٤ٖٓ حُؼخُْ ًٗٔٞؿخ  ُِ٘وخى ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ىٛٔظْٜ حُٔظـ٤َحص، ٝكخُٝٞح 

 ٓـخٍحطٜخ ىٕٝ ؿيٟٝ.

حُٔزؼ٤٘٤خص ػ٘ي ٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ ٢٘ٔ٣ٝ حُؼ٤ي ٝٗوي  ػٔش رٕٞ ٗخٓغ ر٤ٖ ٗوي

حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٝٓخ ط٬ٛخ، ٝٓغ ٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ كٜٔٚ ُِٞحهؼ٤ش رؼي هَحرش ػوي ٖٓ 

، ٝطِْٔ ٓؼَ «ح٧ىد ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤خ ك٢ ٣ٍٞٓش»ٓٔخٍٓظٚ ُِ٘وي ٓغ ًظخرٜخُٔ٘ظَى 

رٚ ٌٛٙ حَُكخرش ك٢ كْٜ حُٞحهؼ٤ش ُيٟ ٓ٘ظ١َ حُٔخ٤ًٍٔش رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ك٢ ًظخ

ٚ: 6891«)أٓجِش حُٞحهؼ٤ش ٝح٫ُظِحّ» ّ(، ػْ طٟٞلض ٓؼَ ٌٛٙ حَُكخرش ك٢ ًظخر٤

ك٢ ح٩ريحع »ّ(، 6891ٝ«)ٝػ٢ حٌُحص ٝحُؼخُْ ـ ىٍحٓخص ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش»

ّ(. ٝك٢ ٣ٌٖٛ حٌُظخر٤ٖ ٣ؼَف ٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ رؤ٣َٖٓ، ٤ٓ٘و٬ٗٚ ك٤ٔخ 6898«)ٝحُ٘وي

ي ًز٤َ أٝ ه٤َِ ٓغ حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ رؼي ٓغ ٣ٌٖٛ حٌُظخر٤ٖ ا٠ُ ٗوي ٣وظِق ا٠ُ ك

ح٧ٍٝ، ح٧َٓ ٛٞ طـ٤َ حُ٘ظَس ا٠ُ ٓ٘خٛؾ حُلٌَ حُ٘وي١ حُلي٣غ ٝا٠ُ طٞظ٤ق طِي 

حُٔ٘خٛؾ ك٢ ٗويٗخ، ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ طو٤ِٚ أٝ حٗظلخء طِي حُ٘ظَس حُٞػٞه٤ش ٝحكظٌخٍ 

حَُٔؿؼ٤ش حُل٣ٌَش ك٤ٖ أًي ػ٠ِ إٔ ٓخ ٣ويٓٚ ٣لظخؽ ا٠ُ ح٣ُِٔي ٖٓ ح٩ؿ٘خء 

ه٤ن، ػْ طؼَِ رٔليٝى٣ش حُـٜي حُلَى١ أ٠٣خ ، أٓخ آهَ ًظخد ك٢ ٌٛح حُٔٔخٍ ٝحُظي

ّ(، كٜٞ ط٣ٌَْ ٬ُهظ٬ف ٓغ 6889«)كظ٘ش حَُٔى ٝحُ٘وي»ُ٘ز٤َ ٤ِٓٔخٕ ٝٛٞ 

حَُٔؿغ حُوي٣ْ، ٧ٗٚ ٣للَ أٓخٓخ  رخَُٔى ٝكظ٘ظٚ، أ١ رظـ٤ِخص حٌَُ٘ رخُيٍؿش 

طلٚ ا٠ُ ىحهِٚ ٝا٠ُ أػٔخهٚ ح٠ُٝ٧. ٌٌٝٛح حٗظوَ ٗويٙ ٖٓ هخٍؽ حُؼَٔ ح٧ىر٢ ٝٓ

 ٝٗزٌش ػ٬هخطٚ حُٔؼويس.

ٝػـِض ٠٘ٔ٣ حُؼ٤ي ا٠ُ طـ٤٤َ ٓٞهؼٜخ رظؤػ٤َ حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ حُظ٢٘٣ٌٞ ح١ٌُ 

ٓؼ٠ ا٠ُ طط٣َٞ حُ٘ظ٣َش ُؼ٬هخص حُ٘ٚ حُز٘خث٤ش ٝح٤ٌُِ٘ش. ًخٕ ًظخد ٠٘ٔ٣ حُؼ٤ي 

ٝك٤ٚ  ّ(،6891«)ٓٔخٍٓخص ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢»ح٧ٍٝ، رؼي ًظزٜخ حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٛٞ 

حهظَحد ٖٓ حُٜٔ٘ؾ  حُز١ٞ٤٘ حُظ٢٘٣ٌٞ ػ٠ِ حٓظل٤خء ك٢ رؼٞ ىٍحٓخص حٌُظخد، 

حُي٫ُش ح٫ؿظٔخػ٤ش ُلًَش ح٧ىد حَُٝٓخٗط٤و٢ ك٢ ُز٘خٕ ر٤ٖ »ٌُٖٝ ًظخرٜخ حُظخ٢ُ 

ّ(، طٔخإٍ كخثَ ٝٓظَىىى كٍٞ طـ٤َ ٠ٓخ٤ٖٓ ح٧ىد 6898«)حُلَر٤ٖ حُؼخ٤ُٔظ٤ٖ

ص ا٠ُ أػَ حُٞحهغ ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ ح٧ىد، أٝ ٝأٌٗخُٚ ٤ًٝل٤ش ٌٛح حُظـ٤٤َ، ػْ حٗلخُ

طل٣َٞ حُ٘وي ا٠ُ رلغ ػٖ حُي٫ُش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٣لِٜٔخ ح٧ىد، ٫ٝ ٣ـ٤َ ٖٓ 
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ًُي ٓؼ٢ حُ٘خهيس ُِزَٛ٘ش ػ٠ِ ًٕٞ ح٧ىد أػَح  ٣٘ظـٚ حُٞحهغ ح٫ؿظٔخػ٢، ًُٝي 

حُوٍٞ  رظلي٣ي، ٍرٔخ أًؼَ ٟٝٞكخ  ٝىهش ػ٤ِٔش، ٧ػَ ٌٛٙ حُؼ٬هش ح٩ٗظخؿ٤ش ك٢ ٌَٗ

«ٍٝٛٞٙ ٝػخُٔٚ
(989)

. ػْ ٫ُٓض ٌٛٙ ح٩ٗلظخكخص حُ٘وي٣ش ػ٠ِ ٓ٘خٛؾ كيحػ٤ش 

ّ(، ُظ٘ظؾ رؼي ًُي، ػ٬ػش ًظذ ٗوي٣ش ٢ٛ أهَد 6899«)ك٢ ٓؼَكش حُ٘ٚ»ًظخرٜخ 

حَُح١ٝ حُٔٞهغ »ا٠ُ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ٜٓ٘خ ا٠ُ أ١ ٜٓ٘ؾ آهَ، ًٔخ ك٢: 

ٜٔ٘ؾ طو٤٘خص حَُٔى حَُٝحث٢ ك٢ ٟٞء حُ»ّ(، 6891ٝ«)ٝحٌَُ٘

(، ٝك٢ حٌُظخد ح٧ه٤َ 6889« )حٌُظخرش طلٍٞ ك٢ حُظلٍٞ»ّ(، 6881ٝ«)حُز١ٞ٤٘

٤َٓ ٝحٟق ا٠ُ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش، رَ إ رؼٞ ٓوخ٫طٚ طـٞٙ ك٢ حُ٘وي حُظؤػ١َ أٝ 

 ح٫ٗطزخػ٢ ح١ٌُ ػٔخىٙ طلظ٤ن حُِـش ػٖ حُِـش ك٢ ؿٔخ٤ُش ُلظ٤ش أٝ ٝؿيح٤ٗش.

ىٕٝ ؿيٟٝ. ًخٕ ٖٓ  ؿ٤َ إٔ ٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُؼخُْ كخٍٝ ٓـخٍحس حُظـ٤َحص

حُٜؼذ ػ٠ِ ًُي حُظ٣ٌٖٞ ح٤ٌُٔخ٢ٌ٤ٗ ٝحُ٘ؼخٍحط٢ ٝحُٔطل٢ ُلْٜ ح٧ىد إٔ ٣ظزيٍ 

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُ٘ٞح٣خ أٝ ٓٞحٛخ. ىهَ حُؼخُْ ا٠ُ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ ٓطِغ 

حُو٤٘٤ٔٔخص ٓٔظ٘يح  ا٠ُ حُ٘ظ٣َش، ٝؿزٚ حُل٤خس حُؼوخك٤ش ربؿخرخطٚ حُـخِٛس ُو٠خ٣خ 

ٞك٤ش ٝحُٔظخ٤٘٤ُش ٝٛٞص حُ٘ؼخٍحص ح٤ُٔخ٤ٓش حُط٘خٕ، ٝطِي ح٧ىد ٝحُ٘وي ٖٓ حُـيحٗ

، ٝك٢ حُؼوٞى حُظخ٤ُش «ك٢ حُؼوخكش ح٣َُٜٔش»٢ٛ ك٤ِٜش ًظخرٚ حُٔ٘ظَى ح٤َُٜ٘ 

طٞكَ حُؼخُْ ػ٠ِ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ ؿَٔس ٓ٘خؿِٚ حُل٣ٌَش ٝح٤ُٔخ٤ٓش، كٌظذ ٖٓ 

 :ٚ « ظطؤ٬ٓص ك٢ ػخُْ ٗـ٤ذ ٓللٞ»ٓ٘ظٍٞحص أ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش أهق ١ٝؤس ًظخر٤

(، ٝؿٜي ٗلٔٚ ٓخ ٝٓؼٜخ حُـٜي، 6899« )طٞك٤ن حُل٤ٌْ ٓلٌَح  ك٘خٗخ  »(، 6891ٝ)

ػ٬ػ٤ش حَُكٞ »كخٓظويّ حُ٘وي ح٢ُ٘ٔ٧ رَٝك٤ش حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ حُوي٣ْ ك٢ ًظخرٚ 

 (.6891« )ٝح٣ُِٜٔش

ٖٝٓ ح٬ُكض ُِ٘ظَ إٔ ًظخرخ  ٓئهَح  ٛيٍ ُِؼخُْ ٣ؼٞى ك٤ٚ رـ٬ء ا٠ُ ٓٞحهغ 

٢ ح١ٌُ ٓخٍٓٚ ٝٓٞحٙ، ًٝخٕ ٟٓٞغ ٗؤش ًز٤َس، ٛ٘خى ٓوخُظخٕ ك٢ حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ

(، طزؼؼخٕ ػ٠ِ ح٠ٓ٧، ٝط٤َ٘حٕ ا٠ُ 6898« )ٓلخ٤ْٛ ٝه٠خ٣خ اٌٗخ٤ُش»ًظخد 

٬ٓكظخص كٍٞ ٗظ٣َش »رئّ ًُي حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢، ٝٛخطخٕ حُٔوخُظخٕ ٛٔخ: 

ُِ٘وي ح٧ىر٢  حُـٌٍٝ حُٔؼَك٤ش ٝحُلِٔل٤ش»ٝ« ح٧ىد ٝػ٬هخطٜخ رخُؼٍٞس ح٫ؿظٔخػ٤ش

٤ُْٝ ر١ٌ ١خثَ إٔ ٍٗٞى ٗٞحٛي ُٔؼَ ٌٛح حُزئّ. ِْٝٗٔ «. حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ

أٍرؼٕٞ ػخٓخ  ٖٓ حُ٘وي »ٍكخرش حُؼخُْ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ ٗويٙ ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ك٢ ًظخرٚ 

 (.6884« )حُظطز٤و٢

ٝك٢ كظَس حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٗلٜٔخ طِْٔ ٗوخى آهَٕٝ ىٍٝد ح٩ريحع ٝىٍٝد 

٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٤ٛٝٔ٘ظٚ حُطخؿ٤ش، ٓؼِٔخ كؼَ ك٤َٜ ٓٔخم ك٢ حُٞحهؼ٤ش ك٢ ؿ٤َ حُ
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ك٢ ٝهض ٓزٌَ، كٌخٕ حُِ٘حع ا٠ُ حٗزؼخم « حُٞحهؼ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش4ًظخرٚ _

ح٫طـخٙ حُل١ٌَ ٝحُل٢٘ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ٗلٜٔخ، ٤ٓٝؼِٖ ٗخهي ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، 

ـٚ ك٢ َٛحكش، ه٬كٚ ٤ُْ ٓغ ٜٓ٘ؾ حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ كلٔذ، رَ ٓغ ٗظخث

ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ »ىٍّٝ حُٞحهؼ٤ش، ًٔخ كؼَ َٓٔ حُل٤َٜ ك٢ ًظخرٚ آٗق حًٌَُ 

َ: «حَُٝح٣ش ح٣ٍُٞٔش أٓخ حَُٝح٣ش »، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٬ٓكظظٚ حُـي٣َس رخُظؤَٓ ٝحُ٘ظ

حُٞحهؼ٤ش ك٢ ٣ٍٞٓش كؤَٓٛخ ٓوظِق ؿيح ، اً ُْ طظؤػَ رخُٜٔ٘ؾ حُل٢٘ ُِٞحهؼ٤ش حُ٘وي٣ش 

خ طخ٣ٍن طٔظل٤ي ٓ٘ٚ. ٌُٜح حُٔزذ ريص ٍٛٞطٜخ حهظطخك٤ش، أٝ ح٫ٗظَح٤ًش، ُْٝ ٣ٌٖ ُٜ

حٓظٜض ح٧كٌخٍ ح٫ٗظَح٤ًش ػٖ حُؼٔخٍ ٝحُل٬ك٤ٖ ٝحُٔظخُْ ٝح٫ٓظـ٬ٍ ٖٓ 

حُ٘خٍع ح٤ُٔخ٢ٓ ح١ٌُ طز٢٘ ٌٛٙ ح٧كٌخٍ، ٖٝٓ حُؼو٤يس حُٔخ٤ًٍٔش حُظ٢ كٔق ُٜخ 

٤ش ك٢ ٣ٍٞٓش حُ٘خٍع ٗلٔٚ ٌٓخٗخ  ٓليٝىح  طؼَٔ ك٤ٚ. ٝهي حٓظلخىص حَُٝح٣ش حُٞحهؼ

ه٬ٍ طخ٣ٍوٜخ حُو٤َٜ ٖٓ حَُٝٓخٗظ٤ٌ٤ش ٝح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٝحُطز٤ؼ٤ش ٝحُظؼز٣َ٤ش، ٌُٖ 

طؤػَٛخ حُل٢٘ ُْ ٣ٌٖ ٓ٘ظٔخ ، ٝاٗٔخ ًخٕ ػ٘ٞحث٤خ  ا٠ُ كيًّ ٖٓ ٗٔٞ حُؼ٘خَٛ حُٞحهؼ٤ش 

«ك٤ٜخ
(984)

. 

ٟٖٝٔ ٌٛٙ حَُكخرش ك٢ كْٜ حُٞحهؼ٤ش رظؤػ٤َ حُٔظـ٤َحص، حًظل٢ ك٢ ٌٛح 

ٖٓ ٌٛٙ حُلخُش ك٢ ٣ٍٞٓش، أػ٤ي طو٣ْٞ ٓزيػ٤ٖ ًؼَ ١خُٔخ ؿ٢ٔ حُٔـخٍ رًٌَ ٢ٗء 

اريحػْٜ طلض ٓطٞس حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ ٓؼَ ٤ُٝي اه٢ٛ٬ ٝأى٣ذ ٗل١ٞ ٝك٤يٍ 

ك٤يٍ ٝػزي ح٬ُّٔ حُؼـ٢ِ٤ ٣ًَُٝخ طخَٓ، كخُظلض حُ٘وي ح٣٧ي٣ُٞٞؿ٢ رظ٣ِٞ٘خطٚ 

ْٜ، أٝ أِْٜٛٔ، أٝ حُـي٣يس، أٝ حُٔظؤػَ رخُٔظـ٤َحص ا٠ُ ٛئ٫ء ح٧ىرخء ح١ٌُ طـخِٛ

ػخىحْٛ، ػيحء ٣َٛلخ  ٝٓؼِ٘خ  أٝ ٓزط٘خ ، كوي ًخٗٞح رَؿٞح٤٣ُٖ ٝرَؿٞح٤٣ُٖ 

ٛـخٍح  ٝٓٔؼ٢ِ ح٩هطخع ٝحَُؿؼ٤ش، أٝ ًخٗٞح ػي٤٤ٖٓ طـ٣َز٤٤ٖ كيحػ٤٤ٖ ٓ٘وطؼ٤ٖ 

 ػٖ ؿٌٍْٝٛ ٝػٖ ؿٍْٜٔٞٛ ٝػٖ ١زوظْٜ.

ء رخٌُحص ك٢ ػْ ٜٗيص أٝحهَ حُؼٔخ٤٘٣خص أرلخػخ  ًٝظزخ  ٗوي٣ش ػٖ ٛئ٫ء ح٧ىرخ

ػخُْ ٣ًَُخ طخَٓ حُو٢ٜٜ.  ٝكيس »أٟٞحء ؿي٣يس ٓؼَ ػزي حَُُحم ػ٤ي ك٢ ًظخرٚ 

(. ٝأكظل٢ ٖٓ ؿٜش أهَٟ رٌظخد 6898« )حُز٤٘ش ح٤ٌُ٘ٛش حُل٤٘ش ك٢ طِٔهٜخ حُٔطِن

أٓؼخٍ ٤ُٝي اه٢ٛ٬ ٝػزي ح٬ُّٔ حُؼـ٢ِ٤ ك٢ حُي٣ٍٝخص ح٧ىر٤ش حُٔخ٤ًٍٔش ٝك٢ 

ْ أٛزلٞح ه٣َز٤ٖ ٖٓ ىحثَس ح٧ىد ح٢٘١ُٞ ٝىحثَس ح٫كظلخ٫ص حُؼوخك٤ش رلـش أٜٗ

حُٞحهؼ٤ش ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، كٔخ ح١ٌُ طـ٤َ؟ ٫ ٗي إٔ ٛئ٫ء ح٧ىرخء ُْ ٣ظـ٤َٝح، 

ٝح٧ٛق أْٜٗ ٍٓوٞح ٓٔخٍٓظْٜ ح٧ىر٤ش رٞػ٢ كخى رخُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش كٔذ 

٢ ٓلخ٤ْٜٛٔ ٝٗظَحطْٜ حُل٣ٌَش ٝٓخ ٣ظطِزٚ ٗـِْٜ حُل٢٘، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ حُؼـ٤ِ

ٝاه٢ٛ٬ ٝطخَٓ ٝك٤يٍ. إ حُطز٤ؼ٢ ٛٞ حُظـ٤َ ك٢ ح٫طـخٙ ٗلٔٚ، ٫ ح٫ٗو٬د 

 ػ٠ِ حُؼٞحرض.
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َُرٔخ ًخٕ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ ٌُٜٙ حُـٔخػش أٝ طِي، ٌُٜح حُٜٔ٘ؾ حُ٘وي١ أٝ ًحى، 

ٛٞ ح١ٌُ هخٍد حُٔٞحهغ حُل٤٘ش ٝح٣٧ي٣ُٞٞؿ٤ش ُٜئ٫ء حُٔزيػ٤ٖ ٫ حُؼٌْ، ٝػ٠ِ 

ؼٞ ٛئ٫ء حُٔزيػ٤ٖ ك٢ ًظخرٚ حَُٝح٣ش حُظٔـ٤ِ٤ش أٝ ٌٛح ح٧ٓخّ ٗلْٜ حٗوَح١ ر

د ٓلّٜٞ حَُٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش أٝ حُِٔل٤ٔش ٖٓ حَُٝح٣ش  َّ ًظخرش ٍٝح٣ش حُظؤٍهش حُظ٢ طو

حُظخ٣ٍو٤ش، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ أػٔخٍ ٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ ٝه١َ٤  حٌُٛز٢ ٝك٘خ ٤ٓ٘ٚ 

 ٝػخْٛ حُـ٘ي١ ٝؿ٤َْٛ.

ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢؟ إ  َٛ طـ٤َ ٓلّٜٞ حُٞحهؼ٤ش، َٝٛ طـ٤َص حُ٘ظَس ا٠ُ

ح٩ؿخرش ػ٠ِ ًُي طظطِذ رلؼخ  أًؼَ حٓظوٜخء، ٫ٞٔٗٝ ، ٌُٖٝ ح٧ٗخٍحص حُظ٢ 

 هيٓ٘خٛخ طٜٔي ُٔؼَ ٌٛح حُزلغ.

إ أكٍٞ حُٞحهؼ٤ش ريأ ك٢ ٓطِغ حُؼٔخ٤ٗ٘خص، ٣ٝٔـَ ًظخد ٝحثَ رًَخص 

 ( ًٍٝس حُ٘وي ك6889٢« )ىٍحٓش ٓوخٍٗش -حُٔـخَٓس ٝحُٜيٟ -حُٞحهؼ٤ش ح٫ٗظَح٤ًش»

 ٌٛح ح٫طـخٙ. 

ٖٝٓ حُِٔلٞظ إٔ كٔخ٤ٓش أىر٤ش ؿي٣يس ك٢ كْٜ حُٞحهؼ٤ش طٌخى طٌَ٘ هط٤ؼش 

ٓؼَك٤ش ٝك٤٘ش ٓغ حُظَحع حُ٘وي١ ح١ٌُ ٓخى ٬٣ٞ١  ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٝٓؼَ 

ٌٛٙ حُلٔخ٤ٓش ح٧ىر٤ش حُـي٣يس ػ٠ِ أٜٗخ ٤ُٔض ٌٓٛزخ  ٓؼ٫ِٝ  ػٖ حُظـَرش  ح٧ىر٤ش 

ٜٞٙ هي ٫ طوزَ ٓؼَ ٌٛٙ ح٧ٗظٔش حُٔؼَك٤ش ٣طزن رَٓظٚ ػ٠ِ ٓٔخٍ ٝٗ

ٝحُٜٔ٘ـ٤ش، ػْ ؿَص اػخىس ٗظَ ك٢ ٓؼخُـش ططٍٞ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ٟٖٔ طخ٣ٍوٜخ 

ٝػ٬هظٚ رَٜحع ح٧كٌخٍ ٝحٗزؼخهٚ ٖٓ طوخ٤ُيٙ حُؼوخك٤ش حُؼ٣َوش، كخُٞحهؼ٤ش ػ٘خَٛ 

 هخثٔش ك٢ ًَ طـَرش أىر٤ش هي٣ٔش أٝ كي٣ؼش... حُن.

حهؼ٤ش ريأ ٓغ ح٩هَحٍ رٜؼٞرش ططز٤ن ٜٓطِق ٓـَى إ طـ٤َ حُ٘ظَس ا٠ُ حُٞ

ػ٠ِ طـَرش أٝ طـخٍد أىر٤ش ٓل٤ِش ٓؼ٤٘ش ك٢ ه٤ٜٛٞظٜخ، ًٝخٗض رٞحىٍ ٌٛٙ 

حُ٘ظَس ٓغ ط٤ٓٞغ حٓظويحّ ٜٓطِق حُٞحهؼ٤ش ح١ٌُ حهظ٢ِ، ٝٓخ ٣ِحٍ ٓغ حطـخٛخص 

أهَٟ ًخُظؼز٣َ٤ش  ٝح٫ٗطزخػ٤ش ٝحُظؤػ٣َ٤ش، ػْ ١زؼض ٌٛٙ حُ٘ظَس رطٞحرؼٜخ 

َحف رخُٞحهؼ٤خص حُـي٣يس. حُن، كؤ١ِوض حُٞحهؼ٤ش حُظؼز٣َ٤ش ػ٠ِ أػٔخٍ ُـخىس ح٫ػظ

حُٔٔخٕ ٣ًَُٝخ طخَٓ، ٝػَكض ٝحهؼ٤ش ػزي ح٬ُّٔ حُؼـ٢ِ٤ رخُ٘وي٣ش ٫كوخ ... ٌٌٝٛح، 

إ حُٞحهغ ح٧ىر٢، ٝحُ٘وي حُٔظَٜ رٚ، ٣لظيّ رخَُٜحػخص طلض ١ٝؤس حُٔزظـ٤َحص 

، ٝأػَص أ٣ٔخ طؤػ٤َ ػ٠ِ ٝؿيحٕ ح٧ى٣ذ. حُٜخثِش حُظ٢ ػٜلض رخُٔٔخٍٓش ح٧ىر٤ش

ٝهي ؿَٟ حُظل٣ٌَ ىحثٔخ  ٖٓ حُـيحٗٞك٤ش ٝآػخٜٓخ ك٢ طخ٣ٍن حُٞحهؼ٤ش، ٝطٌ٘ق 

حُلٔخ٤ٓخص ح٧ىر٤ش حُـي٣يس ك٢ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ػٖ حُز٠خػش حُـيحٗٞك٤ش 

حٌُخٓيس رٔظخَٛٛخ حُٔوظِلش، ٓؼِٔخ طؼِٖ ػٖ رٞحىٍ طل٤ٌَ أىر٢ ؿي٣ي، أَٗٗخ ا٠ُ 

 ٞ ٬ٓٓلٚ اُحء ه٤٠ش ٝحكيس ٢ٛ حُٞحهؼ٤ش.رؼ

 وهـ الحداثة أو وهـ المثاقفة: -1-2
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ٛخٍص حُليحػش ا٠ُ ّٛٞ ك٢ ح٩ريحع حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٝكٜٔض، كظ٠ ٝهض 

ه٣َذ، ػ٠ِ أٜٗخ ح٫هظيحء رخُـَد ٝطٔؼَ حُظو٤ِي حُـَر٢، ًٝخٗض  ح١٧َٝكش 

خص ٢ٛ حُظطِغ ا٠ُ ٗوي ح٣ًَُِٔش ُِ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ٌٓ٘ ٓطِغ حُو٤٘٤ٔٔ

ك٢ « حُوي٣ْ»، ٝػَٞٓ «ؿي٣ي»كي٣غ، كخهظ٢ِ ٓلّٜٞ كي٣غ رٔلخ٤ْٛ ٓـخٍٝس ٓؼَ 

ر٘وٞ « حُليحػش»، ٝحهظَٗض «حُلي٣غ»َٓحكَ ٓظؼيىس ػ٠ِ أٗٚ ٗو٤ٞ 

، ٓخىحّ حُظَحع ٖٓ ًُي «حُظَحع»كظ٠ رِؾ حُ٘وٞ كي حُوط٤ؼش ٓغ « حُٔخ٢ٟ»

٤خ٣ٍٖ ٛٔخ ح٧رَُ ك٢ ٓٔخٍ حُ٘وي ٌٌٝٛح أٗـذ حُٔٞهق ٖٓ حُليحػش ط«. حُٔخ٢ٟ»

ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ح٧ٍٝ حُٔلخكظش. ك٢ ٝؿٚ حُليحػش ػ٠ِ حٜٗخ َٓٝم ػٖ 

ح٧ٍٛٞ ٝٛيّ ُِوي٣ْ، ٝط٘زغ حُٔلخكظٕٞ ٓ٘ٞهض ٥هَ رٔٞحهؼْٜ ؿ٬ٜ  أٝ طؼٜزخ  

أٝ طوِلخ  ػٖ ٓٞحًزش حُؼَٜ، ٣ٝؼي ٓٞهلْٜ ُيٟ ؿخُز٤ش ٓٔؼ٤ِٚ حٓظَٔحٍح  ٌُُي 

 ر٤ي ر٤ٖ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي.حَُٜحع  ح٧

حَُٜحع ر٤ٖ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي ك٢ ح٧ىد »٣ٌٝ٘ق ًظخد دمحم حٌُظخ٢ٗ حٌُز٤َ 

ّ( طخ٣ٍوخ  ٬٣ٞ١  ٓظؼؼَح  ٝرخٛع حُظٌخ٤ُق ُظَى١ حُ٘وي 6899«)حُؼَر٢ حُلي٣غ

حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ ٝٛيس ح٩ػخهش حٌُحط٤ش، كٌخٕ إٔ ؿَٟ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش، ٝٛٞ 

٫ٗلظخف ٝحُلًَش ٝحُظلي٣غ. اٗٚ طخ٣ٍن ٢ِٓء ػَٜ حُظل٫ٞص حُؼظ٤ٔش، ٖٓ ح

رخ٩كزخ١ ٝح٤ُؤّ ٝحُو٤زش، ٌُٝ٘ٚ ٣ؼؾ أ٠٣خ  رخُلًَش رخُؼوش ٝح٧َٓ، كوي ١خٍ 

حَُٜحع ر٤ٖ حُوي٣ْ ٝحُلي٣غ ٗئٕٝ حُظؤ٤َٛ ٝحُظلي٣غ ؿ٤ٔؼٜخ ك٢ ه٠خ٣خ ح٧ىد 

ٝحُ٘وي ًخُٞػ٢ ٝح٣ُٜٞش ٖٓ ه٬ٍ حَُٜحع كٍٞ حُؼخ٤ٓش ٝحُلٜل٠، أٝ حَُٜحع 

٠خ٣خ حُ٘ؼَ، أٝ حَُٜحع كٍٞ ٓ٘خٛؾ حُيٍحٓش ح٧ىر٤ش ٝطو٣ْٞ حُظَحع، ٝك٢ كٍٞ ه

حُؼوٞى حُؼ٬ػش ح٧ه٤َس، حَُٜحع كٍٞ طٌَ٘ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش، أٝ حَُٜحع كٍٞ 

حٌُٔحٛذ ك٢ ظَ حُظزؼ٤ش، أٝ حطٜخٍ حَُٜحع رؤٗٔخ١ حُل٤خس ٝأٌٗخٍ حُٞػ٢ 

 ح٧هَٟ.

َٓ حُوط٤ذ ٜٗٞٛخ  ٖٓ ٝك٢ آهَ ًظخد كٍٞ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي، ؿٔغ دمحم ًخ

كٌَ ح٠ُٜ٘ش كٍٞ ٓويٓخص ٓٔؤُش حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي، ٌِٝٓ٘ش ًظخد ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ 

ٓؼخ٫  ُِٔؼخٍى حُل٣ٌَش كٍٞ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي، ٝه٤٠ش حُطَرٕٞ أّ حُوزؼش اٗخٍس ا٠ُ 

طٞحَٛ حَُٜحع ر٤ٖ ح٧ىد ٝحُل٤خس أٝ طؼز٤َ ح٧ىد ػٖ حُل٤خس. ٫ ٤٠٣ق ًظخد 

ّ( ا٠ُ ؿٜي حٌُظخ٢ٗ ًؼ٤َح ، ٌُٝ٘ٚ، ٣ؼط٢ 6898«)حُـي٣يحُوي٣ْ ٝ»حُوط٤ذ 

 حٗطزخػخ  ٓٔظَٔح  ػٖ ٟـ٢ ىػخس حُوي٣ْ ٟي حُـي٣ي، أٝ ٟي حُليحػش، ٫ كَم.

أٓخ حُظ٤خٍ حُؼخ٢ٗ كٜٞ ٗخرغ ٖٓ حُظ٤خٍ ح٧ٍٝ، ٣ٝؼ٠٘ رخُظَحع أٝ رخُظوخ٤ُي 

ٟ ك٢ طلون حُؼوخك٤ش ٝح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش، كٌخٕ ىٍّ حُظَحع حُٔؼٔن ٌٝٓخٗظٚ حٌُزَ

حٌُحص ٝحُظؤ٤َٛ ػٔخى حُظلي٣غ، ٝػٔش ٌٓظزش ًخِٓش ُ٘ـَ حُٔزيػ٤ٖ ٝحُ٘وخى حُؼَد 

حُلي٣ؼ٤ٖ ك٢ حُظَحع ح٧ىر٢ ٝحُ٘وي١ ٖٓ ٓ٘ظٍٞحص كي٣ؼش، ًٌَٝٗ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓز٤َ 

حُ٘وي حُٜٔ٘ـ٢ »حُٔؼخٍ ٤ٔٛ٧ظٜخ ك٢ ٝػ٢ حٌُحص حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش ًظخد دمحم ٓ٘يٍٝ 
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ٗظ٣َش حُٔؼ٠٘ ك٢ حُ٘وي »ٜٓطل٠ ٗخٛق  ّ( ًٝظخد6844« )ػ٘ي حُؼَد

طخ٣ٍن حُ٘وي ح٧ىر٢ ػ٘ي »ّ( ًٝظخد اكٔخٕ ػزخّ 6811«)حُؼَر٢

حٍُٜٞس حُل٤٘ش ك٢ حُظَحع »ّ( ًٝظخر٢ ؿخرَ ػٜلٍٞ 6896«)حُؼَد

 ّ(.. حُن.6899«)ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ىٍحٓش ك٢ حُظَحع حُ٘وي١»ّ( 6894ٝ«)حُ٘وي١

رٌ ُِظَحع، ٧ٕ حُليحػش ػ٘ي ٝك٢ ٌٛح حُٔ٘خم حُٔلّٔٞ ط٘خ٠ٓ حُظل٤ٌَ حُ٘خ

ًؼ٣َ٤ٖ ٫ طٌٕٞ ٓغ ٌٓٞٗخص ح٣ُٜٞش رؼ٘خَٛٛخ ح٤ٛ٧ِش أٝ حُوخٛش أٝ حٌُحط٤ش، رَ 

ك٢ حؿظ٬د ح٥هَ حُٔظويّ ٫حُلي٣غ، اً ٤ُْ رخُٔٔظطخع ًٔخ ىُض حُظـَرش 

حُظخ٣ٍو٤ش حُؼَر٤ش ُِٜ٘ٞٝ حُو٢ٓٞ حُظٞك٤ن ر٤ٖ ػ٘خَٛ حٌُحص ٝحُليحػش. ٛخٍ ٌٛح 

، ٝطُٞيص ك٤ٚ ػ٘خث٤خص ػخ٠ٗ ٜٓ٘خ حُ٘وي ح٧ىر٢ ًؼ٤َح ، ٓؼَ ػ٘خث٤ش حُٔ٘خم ػيحث٤خ  

حَُ٘م ـ حُـَد، ٝػ٘خث٤ش حٌُحص ـ ح٥هَ، ٝػ٘خث٤ش ح٧ٛخُش ـ حُٔؼخَٛس، ٢ٛٝ ًِٜخ 

حٓظَٔحٍ ُؼ٘خث٤ش حُوي٣ْ ـ حُـي٣ي؛ كـَم حُ٘وي ك٢ ٝٛخى حُظزؼ٤ش، طٞٛٔخ  ػ٠ِ 

أكيع، ٌٝٛح ٗؤٗ٘خ ٓغ ٓخ طِزغ إٔ طظزيٍ ًِٔخ ظَٜص ٟٓٞش ٗوي٣ش « ٟٓٞخص»

 حُل٣َٝي٣ش أٝ حُٞؿٞى٣ش أٝ حُز٣ٞ٤٘ش أٝ طٔخُؿخطٜخ ٓغ ٓ٘خٛؾ ٗوي٣ش أهَٟ.

ٍ: إ حُٔخثي ك٢ ٓخكش حُ٘وي ح٧ىر٢ كظ٠ ٓطِغ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص  َٛ ٗٔظط٤غ حُوٞ

ٛٞ طؤػ٤َ حُٔؼخهلش رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧؟ ُؼَ ح٩ؿخرش ر٘ؼْ ٫ طٌٕٞ ٓـخ٤ُش ك٢ طوي٣َ كـْ 

َٛس ٓؼَ حُؼوخكش حُـَر٤ش ك٢ ػوخكش ٓـِٝس ٓوٍٜٞس ٓؼَ حُؼوخكش طؤػ٤َ ػوخكش ؿخ٣ُش هخ

حُؼَر٤ش، ٌٝٛح ٛٞ ٓؼ٠٘ حُٔؼخهلش رب٣ـخر٤خص ٌٛح حُظؤػ٤َ ِٝٓز٤خطٚ. ُوي ٌِٗض حُٔؼخهلش 

طل٤ٌٔش أهَٟ ك٢ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ طلض ١ٝؤس ٌٛح حُّٜٞ رظو٤ِي حُـَد ٓٞحء 

ح ًخٗض ح٧ه٤َس رخٛظش حُظؤػ٤َ أًخٗض حُؼوخكش حُلَحٌٗٞك٤ٗٞش أٝ ح٧ٗـ٤ٌِٗٞٔٓٞش. ٝاً

اُحء ح٠ُٝ٧. ك٨ٕ ح٠ُٝ٧ طيػْ ػ٤ِٔخص حٗظ٘خٍٛخ ط٬٣ٞٔ  ٝاؿَحءحص ٤ُْ ك٢ 

ح٧ىد ٝكيٙ، رَ ك٢ حُلٕ٘ٞ ٝحُ٘٘خ١خص حُؼوخك٤ش ح٧هَٟ. ٝػٔش َٓحًِ ٓظؼيىس 

٩ٗخػش ٌٛٙ حُؼوخكش ٍُٝٓٞٛخ ٝٗويٛخ ك٢ حُٔـَد حُؼَر٢ ُٝز٘خٕ ػ٠ِ ٝؿٚ 

ٞؿٞى٣ش ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص ٝحُٔظ٤٘٤خص ؿ٤َ حٕ ح٣ُِٜٔش حُوٜٞٙ؛ كـَٟ ط٣ٞٔن حُ

ّ، أٍؿٔض حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ػ٠ِ ٗوي ًحط٢ ٓٞؿغ ٓخ 6819حٌَُٔ٘س ك٢ ػخّ 

طِحٍ أٛيحإٙ طوَع ح٥ًحٕ كظ٠ ح٤ُّٞ؛ ٝك٢ ط٠خػ٤ق ٌٛٙ ح٧ٛيحء اكٔخّ ٣ََٓ 

٤خص حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ حُٔزؼ٤٘« طِوق»رؤُٓش ًحط٤ش ٓظلخهٔش ىكؼض ٗوخىح  ًؼ٣َ٤ٖ ا٠ُ 

 ٓظيحهِش ٓغ حطـخٛخص ططٍٞص ػٜ٘خ، أٝ ُحٓ٘ظٜخ ٝٓخػِظٜخ.

ػوخكظ٘خ ر٤ٖ ح٧ٛخُش »ُؼَ ًظخد حُ٘خهي ؿ٬ٍ حُؼ١َ٘ ح٠ُٔٔٔ 

ّ( ٛٞ ح٧ٓزن ٝح٧ًؼَ حًظٔخ٫  ُٞٛق ح٧ُٓش حُظ٢ ػخ٠ٗ ٜٓ٘خ 6819«)ٝحُٔؼخَٛس

 حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ. كٟٞ حٌُظخد ك٫ٜٞ  ػٖ أُٓش حُ٘وي ٖٓ ه٬ٍ ؿٜٞى حُ٘وخى

دمحم ٓ٘يٍٝ ٣ُْٞٝ ػٞٝ ٍٝؿخء حُ٘وخٕ، ٝهي كخٍٝ حُؼ١َ٘ إٔ ٣ظؼَف ا٠ُ ً٘ٚ 

حُ٘وي حُؼَر٢ ٝؿَٞٛٙ، ٖٓ ك٤غ ٛٞ ٗوي ُٚ ٓٔخطٚ حُوخٛش ٬ٓٝٓلٚ حٌُحط٤ش حُظ٢ 

٤ُٔض طَؿٔش أٝ حهظزخٓخ  ٌُٔحٛذ  حُ٘وي ح٧ؿ٘ز٤ش، كٌخٗض ٓلخُٝش طٞك٤و٤ش طئًي 
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حُزلغ ػٖ »٠ُ ك٢ حُٔويٓش ح٧ُٓش ٫ٝ طـي اؿخرش ُٜخ. ٌٓ٘ حُٜللخص ح٧ٝ

ح١ٔج٘خٗٚ ا٠ُ إٔ ٓـخُٝس « حُزلغ ػٖ ٜٓ٘ؾ»، ٣ٜيٓ٘خ ك٢ ىٍحٓخطٚ «ٗظ٣َش

ح٧ُٓش طٌٖٔ ك٢ ٟٞء ػوخكش أؿ٘ز٤ش ٛخىكش، ٝك٢ ٟٞء طـَرظ٘خ ح٫ٗظَح٤ًش 

)ٌٌٛح؟!(، ٌٝٛح ٓخ ػزَ ػ٘ٚ رٔل٢ٜٓٞ ح٧ٛخُش ٝحُٔؼخَٛس: ك٢ إٔ ٜٗيٍ ػٖ 

ٝحص، ٝحُٔؼخَٛس ك٢ إٔ ٗل٤خ طـَرظ٘خ حُٞحهؼ٤ش ًٝحط٘خ حُلو٤و٤ش ٫ ػٖ ؿ٤َٗخ ٖٓ حٌُ

«ىٕٝ إٔ ٗوطغ ِٛظ٘خ رظَحػ٘خ حُٔخ٢ٟ، ٝىٕٝ إٔ ٗ٘ؼٍِ ػٖ حُؼخُْ ٖٓ كُٞ٘خ
(981)

. 

ٖٝٓ حُِٔلٞظ، إٔ ػٔش ؿِزش ُِ٘ؼخٍحص ٝحُؼزخٍحص حُـخِٛس ٗخٛض ٓؼٜخ حُِـش 

حُ٘وي٣ش، ٝطٔطق حُ٘وي، ٝؿيح أ٤َٓ حُٔؼخهلش أًؼَ ٖٓ ١ً هزَ، ٝٛخٍ حَُٜحع 

 ي١ ٝحُل١ٌَ ر٤ٖ ٓئػَحص أؿ٘ز٤ش ٓؼِ٘ش ٣َٛٝلش.حُ٘و

أٓخ حُٜٞص حُ٘وي١ ح٧ٗو٠، كٌخٕ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ ػوِ٘ش حُٔئػَحص، ًٔخ ك٢ ٗوي 

ؿزَح ارَح٤ْٛ ؿزَح ٝاكٔخٕ ػزخّ ٝه٤ِلش حُظ٢ٔ٤ِ ٝدمحم ٓ٘يٍٝ ٝؿ٤َْٛ، ر٤٘ٔخ 

حُ٘وي ك٢ ػٔٞٓٚ ٣ٞؿَ ك٢ ٗوي ر٬ؿ٢ أٝ طؼ٢ٔ٤ِ أٝ ٛلخك٢. ًٝخٗض ٓؼًَش حُ٘ؼَ 

غ، ٓؼَ ٓؼخٍى أهَٟ، ٓؼخ٫  ٗٔٞؿ٤خ  ُلخٍ حُ٘وي كظ٠ ٜٗخ٣ش حُٔزؼ٤٘٤خص ك٤غ حُلي٣

، ٝطؼي «حُلي٣غ»حَُٜحع ر٤ٖ حُٔخ٢ٟ ٝحُـي٣ي ح١ٌُ حُظزْ ٬٣ٞ١  ٓغ ٓلّٜٞ 

ًظذ ؿزَح ارَح٤ْٛ ؿزَح ٜٗخىس ك٤ش ػٖ طِي حُلخٍ حُٔئٍهش حُٔٔظَٔس رٌَ٘ أٝ 

حُل٣َش »٤٘خص أ٠٣خ . ٖٓ رآهَ، اً طِوٚ ٍحٖٛ حُٔٞهق ٖٓ حُليحػش، ك٢ حُؼٔخ٤ٗ

حُ٘خٍ »ّ( ا٠ُ 6819«)حَُكِش حُؼخٓ٘ش»ّ( ا٠ُ 6811«)ٝحُطٞكخٕ

ّ( ٣ٌَ٘ ؿزَح ارَح٤ْٛ ؿزَح ك٢ 6898«)٣٘خر٤غ حَُإ٣خ»ّ( ا٠ُ 6891«)ٝحُـَٞٛ

 ٗويٙ ٤َٓس ُليحػش حُ٘وي ىٕٝ ح٩ٍطٜخٕ ُِٔؼخهلش، اً طؼخَٓ ٓؼٜخ رخطِحٕ ٝػوش.

ٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش، كخطـٚ ا٠ُ اريحع ٗوي ُوي كلَ ٗويٙ رٔخ ٣ِ٘ع ح٧ٝٛخّ ػٖ حُ

ه٬م ٣ِٛٞ رزؼيٙ حُٔؼَك٢، ٝكٜخكظٚ حُل٣ٌَش، ٝىهظٚ ح٩ؿَحث٤ش، ٝطؤ٤ْٓ ػ٠ِ 

كْٜ ٝحٟق ُِ٘وي ٝحُ٘خهي ٝػيطٚ ُٝٞظخثلٚ. أٓخ حُليحػش ك٢ٜ حُظؼ٤َٔ حُٞحػ٢ ُِظَحع 

حُٔ٘ظَى رٔ٘ؤٟ ػٖ حُـَٜ ٝحُظؼٜذ. ٝرخُويٍ ح١ٌُ ٗوَأ ؿزَح ػ٠ِ أٗٚ ٍٛٞس 

ؿي٤ُش حُ٘وي »ي حُؼَر٢ حُلي٣غ، كبٗٚ أ٠٣خ  ٍٛٞس ُليحػش حُ٘وي. ٝك٢ ٓوخُظٚ ُِ٘خه

ٓؼخ٣٘ش حَُ٘ٔس ٝأٍٝحم »حٍُٔ٘٘ٞس ك٢ ًظخرٚ « ٝح٩ريحع: ٖٓ حُوخٙ ا٠ُ حُؼخّ

ّ( ٣َ٘ف ؿزَح ٗظَطٚ ا٠ُ طٌٞٗٚ ك٢ ظَ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش حُظ٢ 6882«)أهَٟ

« حُلي٣غ»ػ٠ِ « حُـي٣ي»ًِٔش ١ٞحٛخ ك٢ ىهُٞٚ ا٠ُ حُ٘وي حُـي٣ي، أ٣خّ ً٘خ ٗل٠َ 

)ح١ٌُ ًخٗض ريح٣خطٚ حُلو٤و٤ش ك٢ أٝحهَ « حُلي٣غ»ُ٘ؼٍٞٗخ ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ رؤٕ 

ّٕ حُـي٣ي ٣زو٠ ٓظ٬ٜ  رخُٔخ٢ٟ « ؿ٤َ كي٣غ»حُوَٕ حُٔخ٢ٟ( ؿيح ٓٔظٌِٜخ  ٝ ٝأ

                                                                 
 .34ػ ص 1968ػ دار الكاتب العربي ػ القاىرة « ثقافتنا بيف األصالة والمعاصرة»العشرؼ، جالؿ:  .895
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 :ٍ إ حُ٘خهي ًخُل٘خٕ ٝحٍع ُل٠خٍس »ٝٛٞ ٣٘طِن ٗلٞ حُٔٔظوزَ، ٤ُـَٜ رخُوٞ

« كبٗٚ ُٖ ٣ٌٕٞ ًح ه٤ٔش طًٌَح٩ٗٔخٕ ًِٜخ، ٝا٫
(981)

. 

إٔ ك٢ حُظَحع هٞس ٗٔظٔيٛخ ٌُٖٝ ٣ـذ »ٝهي أٟٝق ؿزَح ك٢ ٝهض ٫كن 

إٔ ٤٠ٗق ا٤ُٜخ هٞس ؿي٣يس، رل٤غ طٌٕٞ حُليحػش حٗط٬هخ  ٤ٜٔٓخ  ٫ ىٍٝحٗخ  حٌٗلخث٤خ . 

٣ظٍٜٞ رؼٞ حُ٘خّ أٗي رخُؼٞىس ا٠ُ حُظَحع طـيىٙ ٌٝٛح ؿ٤َ ٛل٤ق. كخُؼٞىس 

طـيى ٤ٗجخ ، ٌُٖ رخ٩ٗط٬م ٓ٘ٚ، ٝرخ٩ٟخكش ا٤ُٚ طـيى هٞطٚ اً  ا٠ُ حُظَحع ٫

«رخ٩ٟخكش كو٢ ط٢ٜء حُٔٔخٍ حُٔٔظوز٢ِ ُِ٘ٔؾ حُل٢ حٌُخثٖ ك٤ٚ
(989)

. 

ؿ٤َ إٔ ٍٛٞس حُ٘وي حُليحػ٢ ُْ طظـ٤َ ًؼ٤َح  كظ٠ ٝهض ٓظؤهَ، ُٝؼَ 

ـٌح٢ٓ حُٔوخٍٗش ر٤ٖ ٗوي ؿزَح ٝٗوي ٗخهي كيحػ٢ رخٍُ ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٛٞ ػزي هللا حُ

ا٫ ػٜخٍس اريحع ك٢ رخم « حُي٣ٔٞٓش»طز٤ٖ ًُي، كخُليحػش ٫ طؼ٢٘ حُوي٣ْ، ٤ُٝٔض 

ػ٠ِ حُِٖٓ. أٟٝق ؿزَح إٔ ٌِٓ٘ش حُ٘ؼَ حُلَ ٢ٛ ٓغ حُ٘وي حُوخ١ت ح١ٌُ 

٣ـخٗذ حُؼَٜ ٢٠ٔ٣ٝ ك٢ حُـَٜ ٝػ٘خى حُظخ٣ٍن. ًظذ ؿزَح ػٖ حُٔخ٢ٟ ُيٟ 

ٟ حُٔـيى٣ٖ ؿٌٍ ٝٓ٘زض كخُٔخ٢ٟ ُي»حُٔـيى٣ٖ رٞٛلٚ هٞس حٗيكخع ٝطل٤ِن: 

ٝؿٌع طٔظٔي ٜٓ٘خ حُِـش ١خهظٜخ، ٣ٝٔظٔي ٜٓ٘خ ح٩ريحع ػٜخٍس حُي٣ٔٞٓش. ك٤ٜزق ًَ 

ؿي٣ي كَػخ  آهَ ٖٓ ىٝكش ػظ٤ٔش، ىٕٝ إٔ ٣ؼ٤ي حُلَع ٌَٗ حُلَع ح٥هَ. ٝٛ٘خ 

َّ ك٣ٞ٤ش ٌٛح حُـي٣ي: أٗٚ ؿِء ٖٓ حُطز٤ؼش حُظ٢ ٫ ط٘ظؾ ٍٝهظ٤ٖ ٓظ٘خرٜظ٤ٖ. رِٚ  ٓ

ُٔخ٢ٟ ُيٟ ؿ٤َ حُٔـيى٣ٖ رؤٕ ٣ؼٞى ه٢ حُظطٍٞ ك٤ٔظي٣َ ٗلٞ ح٧ؿٜخٕ. أٓخ ح

«أُٝٚ. ٌٝٛح ط٘خهٞ أٓخ٢ٓ ك٢ كْٜ حُٔخ٢ٟ ٝػظٔظٚ ٝهٞس ا٣لخثٚ
(989)

. 

أٓخ ػزي هللا حُـٌح٢ٓ ك٤ِظْ ػ٠ِ حُٔ٘طِوخص ا٣خٛخ ك٢ ٓٞحؿٜش ٓ٘خٝث٢ حُليحػش، 

٠ حُليحػش ٣ٝيػْ طـَرش حُ٘وي حُليحػ٢ رؤىُش ك٣ٌَش ٝك٤٘ش ك٢ ٝؿٚ حُلِٔش حُؼ٤٘لش ػِ

هَٝؿخ  ػ٠ِ حُظوخ٤ُي ح٧ىر٤ش، ٝهي هٜٚ ًظخر٤ٖ ٣َٛل٤ٖ ٣ؼط٤خٕ حُليحػش ٖٓ 

 :ٚ حُٜٞص »هِذ حُظوخ٤ُي ح٧ىر٤ش ٗللخ  ٛخىهخ  ٝٛخك٤خ  طٔ٘يٙ كـؾ ىحٓـش ك٢ ًظخر٤

ّ(، 6899حُوي٣ْ حُـي٣ي ـ ىٍحٓخص ك٢ حُـٌٍٝ  حُؼَر٤ش ٤ُٓٞٔو٠ حُ٘ؼَ حُلي٣غ )

 ّ(.6899«)َٟحُٔٞهق ٖٓ حُليحػش ٝٓٔخثَ أه»ٝ

٣ٝزيٝ إٔ حٌُظخر٤ٖ ٓظ٬ٜٕ ًٝؤٕ ح٧ٍٝ رَٛخٕ ػ٠ِ حُؼخ٢ٗ، ٣ٌ٘ق حُـٌح٢ٓ 

ك٢ حُٔٞهق ٖٓ حُليحػش كو٤وش حُٔؼخٍٟش ُِظـي٣ي ٖٓ ػ٬ػش ؿٞحٗذ أٓخ٤ٓش، ٢ٛ 

أٍٛٞ حُٔؼَكش حُ٘وي٣ش، ٝػ٤ِٜخ ٣ظٞهق ٤َٜٓ حَُإ٣ش حُ٘وي٣ش ٛلش أٝ هطؤ. 

ٝؿٞى ٗظ٣َش أىر٤ش طٔظ٘ي ا٠ُ أْٓ  ٝحُـخٗذ ح٧ٍٝ ٛٞ حُٔٞهق حُ٘وي١، ٣ٝؼ٢٘ رٚ
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ػ٤ِٔش ٓيػٔش رخَُح٤ٖٛ ٝٓٞػوش رخُؼِْ حُٜل٤ق. ٝحُـخٗذ حُؼخ٢ٗ ٛٞ هٍٜٞ 

حُٔؼَكش ُيٟ ٓ٘خٝث٢ حُظـي٣ي، ٣ٝظـ٠ِ ًُي رؼيّ كْٜٜٔ ُِـي٣ي، ٌٝٛح َٓٝ 

ٓظؤَٛ ك٤ْٜ ٌٓ٘ حُوي٣ْ. ٝحُـخٗذ حُؼخُغ ك٢ حٓظـ٬ء كو٤وش ٓٞهق ٓؼخ٢ٍٟ 

ٝأه٤َح  ٣ظ٠ق ُ٘خ إٔ «. ْ ُٞظ٤لش حُِـش ك٢ حُ٘ؼَحُليحػش، ٝٛٞ ك٢ ػيّ كٜٜٔ

 ٓ٘خٝأس حُليحػش ٗخرؼش ٖٓ هٍٜٞ ٓؼَك٢ ُيٟ حُٔ٘خٝث٤ٖ، أٓزخرٚ ػ٬ػش:

 .ْٜػيّ ٝؿٞى ٓٞهق ٗوي١ ُي٣ 

 .ػيّ كْٜٜٔ ُلِٔلش حُظـي٣ي ٝٓلّٜٞ حُليحػش 

 ٤ٟن كيٝى ٗظَطْٜ ك٢ كْٜ حُِـش
(988)

. 

١ٌ أ١ِوٚ ؿزَح هزَ ػ٬ػش إ طؤَٓ ٌٛح حَُأ١ ٣ل٢٠ ا٠ُ حَُأ١ حُٔ٘خرٚ ُٚ حُ

ػوٞى ٖٓ حُِٖٓ. ؿ٤َ إٔ حُـٌح٢ٓ أٟخف ؿٜيح  ٗوي٣خ  أ٬٤ٛ  ا٠ُ ٌٛح حَُأ١ ك٢ 

كو٤وش حُؼ٬هش ر٤ٖ حُِـش »، ح١ٌُ ٣ٌ٘ق ػٖ «حُٜٞص حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي»ًظخرٚ 

ًٍٔٞٝع ك٠خ١ٍ ٝحُ٘ٚ ح٧ىر٢ ًظٔؼَ ٌُٜح حٍُٔٞٝع، ٢ُٜ ٖٓ حُوٞس ٝحُٟٞٞف 

حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش حُلي٣ؼش طٔظ٘ي ػ٠ِ ك٤٘خص ٗخػ٣َش  رٔخ ٛٞ ًخف ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ

ػَر٤ش، ٧ٕ ٓـَى هزٍٞ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ حُل٤ٜق ٌُٜٙ حُل٤٘خص ى٫ُش ػ٠ِ أٜٗخ 

«ؿٔخ٤ُخص ٤ٜٛٞٗش ٓوزٞءس ىحهَ ُـش ٌٛح  حُ٘ٚ
(811)

. 

حُؼ٬هش حُل٤٘ش ر٤ٖ ح٤ُّٞ »ُٝ٘خ إٔ ٗوٍٞ رؼي ًُي إ ًظخد حُـٌح٢ٓ ٣ٌ٘ق 

لي٣غ ٝحُٔؼِوش حُـخ٤ِٛش رؤىُش طخ٣ٍو٤ش ٤ٜٛٞٗش ٝح٧ْٓ، ر٤ٖ ه٤ٜيس حُ٘ؼَ حُ

طو٤ْ حُؼ٬هش حُؼ٣ٞ٠ش ح٤ً٧يس ىحهَ حُِـش حُؼَر٤ش، رَ ًَ أٗٔخ١ حٌُظخرش ح٩ريحػ٤ش 

«ك٤ٜخ
(816)

. 

٫ ٣ًَٖ حُـٌح٢ٓ ُِـخِٛ ك٢ حُ٘وي رَ ٢٠ٔ٣ ك٤ٚ ػ٠ِ أٗٚ ً٘ق ك٢ حُظخ٣ٍن 

٢، ٝػ٢ ُِظخ٣ٍن ح٧ىر٢ ٝك٢ حُ٘ٚ، كخُليحػش رٌٜح حُٔؼ٠٘، ٝٛٞ حُ٘خهي ح٧ُٔ٘

ح٧ىر٢ ٝحُ٘وي١ ٓؼِٔخ ٢ٛ ٝػ٢ ٤ٍَُٔٝس ح٩ريحع ك٢ طـَرظٚ حُوخٛش، ٝهي رَٖٛ 

ّ(، إٔ حُ٘وي حُليحػ٢ ٛٞ ح٧ؿيٍ 6884«)حُو٤ٜيس ٝحُ٘ٚ ح٠ُٔخى»ك٢ ًظخرٚ 

ٌٛٙ اٗخٍس ا٠ُ «. ؿٔخ٤ُخص حٌٌُد»رٌ٘ق حُظـَرش ح٩ريحػ٤ش حُؼَر٤ش ًٔخ ك٢ رلغ 

ّٞ حُـي٣ي ٝك٢ ٓٞحؿٜش ٓ٘خٝث٢ حُظـي٣ي، ٢ٛٝ ٓؼًَش حُليحػش ك٢ حُظزخٜٓخ رٔلٜ

ٛٞص ٣ـٜي ٧ٕ ٣ٌٕٞ أ٬٤ٛ  ٓٔخ ٣ل٤ي ًؼ٤َح  ك٢ ٍى أ١َٝكخص حُظٔٔي ح٧ػ٠ٔ 

رخُوي٣ْ حُٔخًٖ حُؼخرض ٝحُٔلخكع ٝك٢ ىكغ أ١َٝكخص ىػخس حُليحػش ك٢ أك٠خٕ 
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حُظِوق حُؼـٍٞ ٬ُطـخٛخص أٝ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ٍٝرٔخ ًخٕ طٔل٤ٚ حُ٘وي 

 حٗظ٘خٍٙ ىحهَ ح٩ريحع حُؼَر٢ ٓل٤يح  ك٢ حٓظـ٬ء ْٝٛ حُٔؼخهلش أًؼَ. حُز١ٞ٤٘ ك٢

ٓغ ٓطِغ حُٔزؼ٤٘٤خص، طـِـَ حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ حؿظ٬رخ  ك٢ ٓ٘ٞحص ًؼ٤َس هخٝ 

ك٤ٜخ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ حُظ٤خٍحص حُِـ٣ٞش ٝحُلِٔل٤ش، ٝك٢ اٗخػش 

ُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش ٗٔخًؽ ٓوظِلش ُِظل٤َِ ح٧ىر٢، ٝك٢ ٤ٗٞع حُلي٣غ ػٖ ح

ٝحُٔٔظ٣ٞخص ح٧ىر٤ش ٝٗظ٣َخص ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ُٝـش حُلٕ٘ٞ ٝؿٔخ٤ُخص ح٩ريحع 

ٝط٣َ٘ق حُٜ٘ٞٙ ٝحٗيٍحؿٜخ ك٢ حُ٘ظْ حُٔؼَك٤ش ح٤ُ٘ٔ٧ش ٝح٧هَٟ حُٔٔظٔيس ٖٓ 

حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش ًخُ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، ًٝخٕ أٍٝ ٓزخىٍ ا٠ُ 

ؿي٤ُش حُولخء ٝحُظـ٢ِ: ىٍحٓخص »ذ ك٢ ًظخرٚ ططز٤ن حُز٣ٞ٤٘ش ٛٞ ًٔخٍ أرٞ ى٣

ّ(. ٝط٘زغ أ٤ٔٛش ٌٛٙ حُٔزخىٍس ك٢ أٜٗخ ططز٤ن ًخَٓ ػ٠ِ 6898«)ر٣ٞ٤٘ش ك٢ حُ٘ؼَ

حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُوي٣ْ رٜٔ٘ـ٤ش ٜٝٓطِلخص حُز٣ٞ٤٘ش ا٠ُ كي ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش. ٝك٢ طِي 

ٛٞ ًظخد حُلظَس ظَٜ ًظخرخٕ ٣ؼ٤٘خٕ رخُ٘ظ٣َش حُز٣ٞ٤٘ش، ح٧ٍٝ ٍكخرظٜخ حُلِٔل٤ش ٝ

 ّ(. 6899«)ٌِٓ٘ش حُز٤٘ش»٣ًَُخ ارَح٤ْٛ 

ٝحُؼخ٢ٗ ك٢ ػ٬هخص حُز٣ٞ٤٘ش رخطـخٛخص حُ٘وي حُٔـخٍٝ أٝ حُٔٔخػَ، ٝٛٞ ًظخد 

ح٧ِٓٞد ٝح٧ِٓٞر٤ش: ٗلٞ ري٣َ أ٢ُ٘ٔ ك٢ ٗوي »ػزي ح٬ُّٔ حُٔٔي١ 

ّ(. ٧ٕٝ حُيحهَ ًخٕ هخثٔخ  ك٢ حُظؼ٣َق رٌُي ح٫طـخٙ حُ٘وي١، 6899«)ح٧ىد

ٔٔي١ ٣٘وق حٌُظخد ك٢ ١زؼظٚ حُؼخ٤ٗش رؼي ٓزغ ٓ٘ٞحص، ٤ٔ٣ِٝ ح٧ِٓٞر٤ش ٝؿيٗخ حُ

ٖٓ حُز٣ٞ٤٘ش، ٣ٝز٤ٖ ٗخهيح  ك٢ حُلَٜٓض حُِٔلن رِـظٚ حُٜخىثش َٓػش حٗظ٘خٍ ٌٛٙ 

١لَس حَُحثـخص ٤ٌِٗٝش »حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش رٔخ أ١ِن ػ٤ِٚ ٗؼض 

«حُزيحثَ
(812)

« حُ٘وَ»٠ِ ؿِزش . كيٍ حُٔٔي١ ٝٛٞ ٣ؼَف رٌٜح حُٜٔ٘ؾ حُلي٣غ ػ

 ُيٟ حُ٘وخى حُؼَد.

ػْ طٞكَ ٗخهي رخٍُ آهَ ػ٠ِ ىٍّ حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ حُ٘وي ٛٞ ٬ٛف ك٠َ ك٢ 

ّ(، ٝٛٞ ًظخد ًز٤َ ٣ؼَف 6899«)ٗظ٣َش حُز٘خث٤ش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢»ًظخرٚ 

رؤٍٛٞ حُز٘خث٤ش ك٢ ٓيٍٓش ؿ٤٘ق حَُحثيس ٝك٢ ٤َٓحع ح٤ٌُِ٘ش ح٤َُٓٝش ٝكِوش 

ـش حُلي٣غ، ٣ٝوٜٚ ك٫ٜٞ  ٣ٞ١ِش ُِز٤٘ش ٝحُز٘خث٤ش رَحؽ حُِـ٣ٞش ٝك٢ ػِْ حُِ

ٝططز٤وخطٜخ ك٢ حُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٫ٝ ٤ٓٔخ ػ٬هش حُز٤٘ش رخُظخ٣ٍن. أٓخ حُلَٜ ح٧ًزَ 

كٜٞ حُز٘خث٤ش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٤غ ٣لَٜ حُوٍٞ ك٢ ٓٔظ٣ٞخص حُظل٤َِ ح٧ىر٢ 

ُٞؿ٤ش. ٫ٝ ٓـخٍ ١َٝٗٝ حُ٘وي حُز٘خث٢ ُٝـش حُ٘ؼَ ٝط٣َ٘ق حُوٜش ٝحُ٘ظْ ح٤ٔ٤ُٔٞ

ٛ٘خ ُ٘وي ٌٛح حٌُظخد حُظؼ٣َل٢ ح١ٌُ ٣ؼظٔي أٓخٓخ  ػ٠ِ حُظؼ٣َذ، ٌُٝ٘٘خ ٤َ٘ٗ ا٠ُ 

« ٓلخ٫ٝص ططز٤و٤ش ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢»حُؼ٘ٞحٕ حُٜخ٢٘ٓ ك٢ هخطٔش حٌُظخد، ٝٛٞ 

٣ٝوغ ك٢ أهَ ٖٓ ػَ٘ ٛللخص ٟٖٔ ًظخد ؿخُٝص ٛللخطٚ هٔٔٔخثش ٛللش. 

                                                                 
 .7ػ طبعة منقحة ػ مصدر سابق ػ ص« األسموبية واألسموب»سالـ: المسدؼ، عبد ال .912



 ـ 514ـ  

ُو٤ِِش ٤٘٣َ ا٠ُ ىٍحٓخص ططز٤و٤ش ُ٘خُى ًخٕ ٬ٛف ك٠َ ك٢ ٛللخطٚ ح٧ه٤َس ح

ح٬ُٔثٌش. ٫ٝ ٗؼظوي أٜٗخ ًٌُي، ٝحُطخَٛ ُز٤ذ ٝك٤ٖٔ حُٞحى، ر٤٘ٔخ ٟٝغ رخكغ 

ٝٗخهي آهَ ٛٞ كئحى أرٞ ٍٜٓ٘ٞ ًظخرخ  آهَ ًز٤َح  ػٖ حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ ٖٓ ٓٞحهغ ه٣َزش 

ٔخ ٓ٘ٚ ط٠ٖٔ كٞحٍحص ٓزخَٗس ر٤ٖ حُٔئُق ٝرؼٞ أػ٬ّ ٌٛح حُ٘وي ك٢ أٍٝٝرخ، ٓؼِ

ط٠ٖٔ حٓظوٜخء طخ٣ٍو٤خ  ٬ُٔٓق حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ ك٢ ُز٘خٕ، ٝهٜٚ ك٫ٜٞ  ٓطُٞش 

ُزؼٞ حُ٘وخى ٓؼَ ٓؼ٤ي ػوَ ٝأٗطٞحٕ ؿطخّ ًَّ ٝأى٤ْٗٝ ٝهخُيس ٓؼ٤ي ًٝٔخٍ 

أرٞ ى٣ذ ًٝٔخٍ ه٤َ ري ٝا٤ُخّ ه١ٍٞ ٝٗخٛيس ٣ٞ١َ، ٤ُٝٔٞح ؿ٤ٔؼخ  ٗوخىح  

 ر٤٣ٞ٤ٖ٘ رخُٔؼ٠٘ ح٫ٛط٬ك٢ ٌُٜح حُ٘وي ُٝطَحثوٚ.

حُ٘وي حُز١ٞ٤٘ حُلي٣غ »ٟٝغ أرٞ ٍٜٓ٘ٞ ٌُظخرٚ ػ٘ٞحٗخ  ٬٣ٞ١  ١ٔٞكخ  ٛٞ 

ّ(. ٍرٔخ ًخٕ ٌٛح 6891«)ر٤ٖ ُز٘خٕ ٝأٍٝٝرخ: ٜٗٞٙ ـ ؿٔخ٤ُخص ـ ططِؼخص

حٌُظخد ٓٞٓٞػش ٗوي٣ش ػَر٤ش طظ٘خٍٝ ٓيحٍّ حُ٘وي ح٧ٍٝٝر٢ ٝحُٔلخ٫ٝص حُ٘وي٣ش 

خ  ػ٠ِ ٓخ ًًَ ٖٝٓ ًًَٝح، حُِز٘خ٤ٗش حُؼَر٤ش، ٌُٖٝ ًِٔش حُز١ٞ٤٘ ٫ ط٘طزن طٔخٓ

 ٗخ٤ٛي ػٖ ح٫ٍطٜخٕ حٌُخَٓ ُِٔؼخهلش.

هزَ ًُي رِٖٓ ًخٗض حُز٣ٞ٤٘ش، طؼِٖ اك٬ٜٓخ ك٢ حُـَد، ٝطٞحؿٚ ٗويح  ٖٓ 

د  َّ حُٔخ٤٤ًٍٖٔ ٝٓٞحْٛ، ٝك٢ ًُي حُٞهض ح١ٌُ ؿَٟ حُظِوق حُؼـٍٞ ُِز٣ٞ٤٘ش، ػ

خ، ٝٛٞ ًظخد ؿٍٞؽ ١َحر٢٘٤ أكي ٌٛٙ حٌُظذ حُظ٢ ط٘وي حُز٣ٞ٤٘ش ٝأ٣ي٣ُٞٞؿ٤ظٜ

ّ(، ًٝخٕ ظٍٜٞ ٌٛح 6898«)حُز٣ٞ٤٘ش كِٔلش ٓٞص ح٩ٗٔخٕ»ٍٝؿ٤ٚ ؿخٍٝى١ 

د دمحم ٜٓطل٠ ري١ٝ ًظخد 6818حٌُظخد ٧ٍٝ َٓس رخُل٤َٔٗش ػخّ  َّ ّ ـ ػْ ػ

ّ(، ػ٬ٓش ػ٠ِ طَحؿغ كٌَ 6891«)حُلٌَ ح٧ىر٢ حُٔؼخَٛ»ؿٍٞؽ ٝح١ٕٔٞ 

حُؼوخك٢ ٤ٍَٓٝٝس ح٩ريحع  حُظِوق ػ٠ِ ٓز٤َ حُٟٔٞش أٝ ح٫ىػخء أٝ ٓـخ٤ٗش حُٞحهغ

ّ، ٝٛٞ 6899حُؼَر٢ ٝٗويٙ. ٝظَٜ ٌٛح حٌُظخد رخُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٧ٍٝ َٓس ػخّ 

ٓوٜٞٙ رٌ٘ق آ٤ُخص حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ٝح٧ىر٤ش حُليحػ٤ش حُظ٢ أكَُطٜخ حُؼوخكش 

حُل٤َٔٗش، ٝحٗظَ٘ص حٗظ٘خٍ حُ٘خٍ ك٢ ح٤ُْٜ٘ ك٢ حُؼوخكش ح٧ٍٝٝر٤ش ٝح٤ًَ٤ٓ٧ش، 

ُؼوخكخص حُظخرؼش، ٝهي ٍآٟ ٓؼَد حٌُظخد إٔ حٌُظخد ؿخٟذ، ٝٓئُلٚ ٝرؼي ًُي ك٢ ح

كيػض ططٍٞحص ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُـَر٢ ك٢ حُؼوي »ؿخٟذ، ٝٓؼَرٚ ؿخٟذ، كوي 

حُٔخرغ ٖٓ ٌٛح حُوَٕ ًخٕ ُٜخ أػَ هط٤َ ك٢ ٤ٓيحٕ حُيٍحٓخص ح٧ىر٤ش. ًٝخٕ ٓ٘٘ؤ 

٤َٛخ ٖٓ حُز٬ى ٌٛٙ حُظطٍٞحص كَٗٔخ ٓ٘زغ حُٟٔٞخص، َٝٓػخٕ ٓخ حٗظَ٘ص ك٢ ؿ

 ٫ٝ ٤ٓٔخ أ٤ًَٓخ، ٢ٛٝ ٓٞم حُٟٔٞخص. ٖٝٓ ٗؤٕ حُٟٔٞخص أٜٗخ ظٞحَٛ ػخرَس،

ٝك٤ٖ طوظَٜ ػ٠ِ حُ٘ٞحك٢ حُٔطل٤ش حُوخٍؿ٤ش ٖٓ حُل٤خس ٫ ٣ٌٕٞ ٧ػَٛخ ٍَٟ 

ًٝ رخٍ. ٌُٖٝ حُٟٞغ ٣وظِق ػ٘يٓخ طـِٝ حُٟٔٞخص حُل٤خس حُل٣ٌَش، كل٤٘جٌ هي 

«٣ٌٕٞ ح٠ٍَُ ر٤ِـخ  
(819)

. 
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ًظخرٚ ٗويح  ػ٤٘لخ  ُِز٣ٞ٤٘ش ٝحُ٘وي حُـي٣ي حُل٢َٔٗ ٝحُِـ٣ٞخص ٟٖٔ ٝح١ٕٔٞ 

إٔ حٌَُ٘ ٝحُز٤٘ش ك٢ حُلٖ حُؼظ٤ْ ٫ ٣ٔظلوخٕ حُظؼ٤ِن ا٫ ٌُٕٞ »حُـي٣يس ٓئًيح  

«حُلٖ حُؼظ٤ْ أًؼَ ٖٓ ٓـَى ر٤٘ش ٌَٝٗ
(814)

. ٣ٝؼِٝ ٝح١ٕٔٞ ؿ٠زٚ ػ٠ِ أٓؼخٍ 

 :ٖ ُػٔٚ إٔ ٌٓخٗٚ ٛٞ ك٢ أُٜٝٔخ إٔ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ طو٠ِ ػٖ »ٌٛح حُ٘وي ُٔزز٤

ًَِٓ حُيٍحٓخص ح٩ٗٔخ٤ٗش أٝ ه٣َزخ  ٓ٘ٚ ٝه٘غ ك٤ٔخ ٣زيٝ رخ٩ٗٔلخد ا٠ُ ٌٓخٕ 

ؿخٗز٢، ٝػخ٤ٜٗٔخ ٛٞ أٗٚ طٞهق ػخٓيح  ػٖ إٔ ٣ظَٜ رٔظَٜ ح١ٌُ ٤٠٣ق كوخثن 

ٛخٓش ػٖ حُطز٤ؼش حُز٣َ٘ش، كٜٞ ك٢ طلٔٔٚ ُؼ٬هخطٚ رلَٝع حُٔؼَكش ح٧هَٟ طلٍٞ 

ٌٝٛٙ ٗظ٤ـش طٌخى طٌٕٞ ٣ٍَٟٝش ُظو٤ِٚ ػٖ ُػٔٚ رؤٕ ًحطٚ ا٠ُ ُٕٞ ٖٓ حُِؼذ. 

ٌٓخٗظٚ ٢ٛ حًَُِٔ رخُ٘ٔزش ٤ٗ٨ُخء كل٤ٖ كوي ػوظٚ رًَِٔٙ ٖٓ ك٤غ ٛٞ ٓؼَكش 

«طلٍٞ ا٠ُ َٟد ٖٓ حُظ٤ِٔش
(811)

. 

٤ُٟٞغ كي « حُظِوق»ك٢ ٌٛح حُٔ٘خم حُ٘وي١ حُـي٣ي حطٔؼض ػ٤ِٔخص ٗوي 

حُظوخ٤ُي ح٧ىر٤ش، كؼٔش طـ٤َ  ُِٔؼخهلش رخطـخٙ ٝػ٢ أِٛذ ُلؼَ حُليحػش ٖٓ ٤ٍَٓٝس

ك٢ حُٔٞهق ٖٓ حُليحػش أٜٓٔض حُٔظـ٤َحص ك٢ طؼ٤٠يٙ حٓظ٘خىح  ا٠ُ ٓوخٍرش ح٣ُٜٞش 

ٝا٠ُ حُٞػ٢ حُؼ٤ٔن رخٌُحص ٖٓ أؿَ كخػ٤ِش أهٟٞ ٌُِحص ٟٝي ؿٔٞف حٌُحص ٖٝٓ 

، ٧ٜٗخ ٝػ٢ «٤ُ٘ٓخ  »٤ُٝٔض رؼيح  « ٓل٢ٜٓٞ»أؿَ طؤ٤َٛ حٌُحص. كخُليحػش رؼي 

رٜخ ٝٝظ٤لظٜخ ك٢ حُظخ٣ٍن، حطلخهخ  ٓغ أًؼَ حُظؼز٤َحص حُل٠خ٣ٍش، حٌُظخرش ٧ِٓٞ

ٝحٓظـخرش ُظلي٣خص حُليحػش ٗلٜٔخ، ًٔخ أكخىص ٜٗخىحص ػَ٘حص حُٔزيػ٤ٖ حُؼَد 

 ّ(.6899«)ح٧ىد حُؼَر٢ ٝطلي٣خص حُليحػش»حُظ٢ ؿٔؼظٜخ ك٢ ًظخر٢ 

ظَ ا٤ُٜخ ٝك٢ ٓـخٍ حُز٣ٞ٤٘ش أ٠٣خ  رٞٛلٜخ ٗويح  كيحػ٤خ  َٗع حُ٘خهي حُؼَر٢ ٣٘

حطـخٛخ  ٟٖٔ ح٫طـخٛخص ُٜخ ٓخ ُٜخ ٝػ٤ِٜخ ٓخ ػ٤ِٜخ، ٝأٜٗخ طويّ ٬ٌ٤ٛ  ٖٓ ح٧كٌخٍ 

ٝحُطَحثن ٟٖٔ ٓـٔٞػش ٖٓ حُطَحثن ٝح٧كٌخٍ حُٔوظِلش أٝ حُٔـخ٣َس، ٣ٝٔؼَ 

ّ( َُٝرَص ُِٗٞ ػ٬ٓش ك٢ ٌٛح حُ٘وي، 6894«)حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ ح٧ىد»طؼ٣َذ ًظخد 

ّ. كٟٞ حٌُظخد ػَٟخ  6899َٓس ػخّ ٝٛٞ ًظخد ظَٜ رخ٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٧ٍٝ 

ٟٓٞٞػ٤خ  ُِز٣ٞ٤٘ش ٣ٝظؼخَٓ ٓغ اٗـخُحطٜخ ىٕٝ ؿِٞ، ػْ ٟٝغ ػزي ح٬ُّٔ حُٔٔي١ 

، «ه٤٠ش حُز٣ٞ٤٘ش»ًظخرخ  ٓـَ ك٤ٚ ٓٞهلخ  كٍٞ ٌٛٙ حُو٤٠ش حُل٣ٌَش ٝحُ٘وي٣ش أػ٢٘ 

ٖٓ ؿخٗزٚ ٖٝٓ ه٬ٍ ٓ٘ظوزخص حُ٘وخى حُؼَد ك٢ طؼخِْٜٓ ٓغ حُز٣ٞ٤٘ش، ٝأكٜق ػٖ 

ؿخص حُٔٞهق ٖٓ حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ٟٖٔ ٓ٘طن طيٍ

، كؼٔش ٓ٘ظوزخص ُِظؤ٤ْٓ أٝ «حُظؤ٤َٛ»ا٠ُ « حُ٘و٢ِ»طخ٣ٍو٢ ؿي٢ُ ٖٓ 

ح١٧َٝكش، ٝأهَٟ ٬ُػظَحٝ أٝ ٗو٤ٞ ح١٧َٝكش، ٝأهَٟ ػخُؼش ُِظـخُٝ أٝ 

حُظ٤٘٣ٌٞش حُظ٤ًَذ حُـي٣ي ك٤غ ؿَٟ ٠ْٛ ٓخ طظ٤لٚ حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ حُٔؼَكش رؤرؼخىٛخ 
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ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُلِٔل٤ش ٝحُٔؼَك٤ش ٝحٌُٔٛز٤ش ٝحُ٘وي٣ش ٝحُظَر٣ٞش ػ٠ِ ٛؼٞرش حُلَٜ 

ر٤ٖ ٌٛٙ ح٧رؼخى. ٝك٢ ٌٛٙ  حُٔ٘ظوزخص ػٖ حُز٣ٞ٤٘ش طظ٬ٓق أٓٔخء ػي ًز٤َ ٖٓ 

حُٔزيػ٤ٖ ٝحُٔل٣ٌَٖ ٝحُ٘وخى حُؼَد ْٛ ٣ًَُخ ارَح٤ْٛ ٝٓخُْ ٣لٞص ٬ٛٝف ك٠َ 

ِش ارَح٤ْٛ ًٝٔخٍ أرٞ ى٣ذ ٣ٍْٞٓٝ أرٞ ٗخَٟ ٝكئحى ٣ًَُخ ٝؿخرَ ػٜلٍٞ ٝٗز٤

١ٌَٗٝ ػ٤خى ٤ٍٗٝي حُـ١ِ ٝدمحم ر٤ْ٘ ٝك٤ٖٔ حُٞحى ٤َٔٓٝ كـخ١ُ ٝٗـ٤ذ 

حُؼٞك٢ ٝدمحم ٓز٬٤ ٝكٔخى١ ٛٔٞى ٝكٖٔ ؿٔؼش ٝدمحم ؿٔخٍ رخٍٝص ٝػِ حُي٣ٖ 

حٓٔخػ٤َ ٝٓلٔٞى ١َٗٞٗش ٤َٔٓٝ حَُُٔٝه٢ ٝؿ٤َٔ ٗخًَ ٝػزي هللا حُـٌح٢ٓ 

ٔخٍ ٗل٤ي ٝػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ ٝٓخ٤ٓش أكٔي أٓؼي ٝدمحم ٝٛخُق حُوَٓخى١ ٝؿ

حُٜخى١ حُطَحر٢ِٔ ٠٘ٔ٣ٝ حُؼ٤ي ٝدمحم ٓلظخف ٝطٞك٤ن رٌخٍ. ٫ٝ ٗي إٔ ك٢ ٌٛٙ 

ح٧ٓٔخء ؿخُز٤شحُ٘وخى حُؼَد ح٤ُٜٖٔٔ ٖٓ أؿ٤خٍ ٓوظِلش ٝٓغ ٓ٘ظوزخص حُظـخُٝ أٝ 

ا٠ُ ػوِ٘ش  «حُٔؼخهلش»حُظ٤ًَذ حُـي٣ي ٣ظؤَٛ كؼَ حُليحػش ا٠ُ أرؼي ٖٓ ٓظِش 

 ُٞػ٢ حٌُحص ك٢ طو٤ٜٜخ حُٔؼَك٢ رظؼو٤يحطٚ حُٔظ٘خرٌش.

ٝطظلن أًؼَ حُظـ٤ِخص حُؼوخك٤ش ٝحُ٘وي٣ش ك٢ ٠ٓٔخٍ حُليحػش ػ٠ِ أٜٗخ ٜٗٞٝ 

أٝ طـي٣ي ك٤غ كؼَ حُليحػش ٛٞ كؼَ هَٝؽ ٖٓ حُٔؼخهلش ٤ُؼِٖ حُ٘خهي حُؼَر٢ ٣ِٛٔش 

 ْٝٛ حُٔؼخهلش رخ٣ُِٔي ٖٓ حًظ٘خف حٌُحص ٝٗويٛخ.

طـي٣ي ح٠ُٜ٘ش رخًظ٘خف حٌُحص ٝٗويٛخ ٜٓخّ »د دمحم ؿخرَ ح٧ٜٗخ١ٍ ك٢ ًظخ

ّ( طٌؼ٤ق ٗي٣ي حُوٜٞرش ٝٗي٣ي حُي٫ُش ػ٠ِ 6889«)ػخؿِش أٓخّ حُٔؼول٤ٖ حُؼَد

أ٤ٔٛش ٓلخًٔش ْٝٛ حُليحػش حُٔـظِزش أٝ حُٔ٘وُٞش ٝكي ِٗحػخطٜخ أٝ حٍطزخ١خطٜخ 

ْ ٣ـؼَ رخكغ ػَر٢ رخ٧ٝٛخّ ح٧هَٟ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ْٝٛ ط٘خه٠ٜخ ٓغ حُظَحع. أُ

ٛٞرُْٞ حُو١ٍٞ حُظَحع ك٢ ٓٞحؿٜش حُليحػش ٝٛٞ ٣ٔظو١َء كًَش حُلٌَ حُؼَر٢ 

ّ(، كزيح 6899«)حُظَحع ٝحُليحػش»حُلخَٟ، ٣ٝليى أْٛ َٓحؿؼش ك٢ ًظخد 

رخرظٌخٍ ًٗٔٞؽ حؿظٔخػ٢ ػوخك٢ ؿي٣ي، ر٘وَ »حُظلي٣غ حُؼَر٢ أٝ طؼ٣َذ حُليحػش، 

«ٔخ حُظو٤ِي١ ا٠ُ ٌَٗ كي٣غحُؼوخكش ٝحُٔـظٔغ حُؼَر٤٤ٖ ٖٓ ٌِٜٗ
(811)

. أ١ إٔ ٌٛح 

ح٫ٗظوخٍ ٣ؼ٢٘ كَ اٌٗخ٤ُش حُظَحع رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ًٔخ ٍأٟ ًُي ػ٘ي ٓؼظْ ٖٓ 

طِٞٓٞح ا٠ُ حُليحػش. إ حُٔؼخهلش ٫ طؼ٢٘ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش، ٧ٕ ح٧ه٤َس ٫ُٓش 

غ أٝ ُِليحػش ٝٓل٤يس اًح ؿخُٝص ٓـَى حُ٘وَ ا٠ُ اىؿخٜٓخ ٝطلؼ٤ِٜخ ك٢ ٗوي كي٣

 أ٤َٛ.

ٓزَ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝأٌٗخُٜخ ك٢ حُوٜش »ك٢ ىٍحٓظٚ حَُحثيس ٝحُؼ٤ٔ٘ش 

ّ( ٫كع كٔخّ حُوط٤ذ إٔ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش أكخىص ًؼ٤َح   6899«)ح٣ٍُٞٔش

حُظطٍٞ حُو٢ٜٜ حُؼَر٢، ٝإٔ حُٔظ٤٘٤خص ريأص طٜ٘ي طٔؼِٜخ ك٢ اريحع ػَر٢ 

 كي٣غ.
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ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٛٔخ ػزي حُلظخف  ُٝٞ طؤِٓ٘خ ٗوي ٗخهي٣ٖ ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص

٤ِ٤ًطٞ ٝدمحم ُطل٢ ح٤ُٞٓل٢ ُٜخُ٘خ ًْ طـ٤َص ٍٛٞس حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ 

رؼ٤يح  ػٖ أٝٛخّ حُٔؼخهلش، ٝأُٜٝخ حُوَٝؽ ٖٓ حُظزؼ٤ش رؤٛخُش طٜ٘ٞ ٖٓ ٝػ٢ 

حٌُحص، ٝح٥هَ، ربٗـخُٛٔخ ٓؼخ ، حُوي٣ْ ٝحُلي٣غ، ك٤غ حُظَحع حُٔ٘ظَى ٣ظؤُن ك٢ 

٤ٛش حٌُحط٤ش. إ ٗخهيح  ٓزيػخ  ٓؼَ ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ ٣ظَٜ ك٢ ٗويٙ أك٠َ حُوٜٞ

طـ٤ِخص حُليحػش حُ٘خرؼش ٖٓ كْٜ ػ٤ٔن ُِظو٤ِي حُؼوخك٢ ٝحُ٘وي١ حُؼَر٢. ٝطٜ٘ي 

ّ( 6891«)حٌُظخرش ٝحُظ٘خٓن. ٓلّٜٞ حُٔئُق ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش»ىٍحٓخطٚ 

لٌخ٣ش ٝحُظؤ٣َٝ ـ ىٍحٓخص حُ»ّ( 6899ٝ«)حُـخثذ ـ ىٍحٓش ك٢ ٓوخٓش ُِل١َ٣َ»ٝ

ّ( ػ٠ِ حرظؼخىٙ ػٖ حُٔظخَٛ ح٤ٌُِ٘ش ك٢ حُٔ٘خٛؾ 6899«)ك٢ حَُٔى حُؼَر٢

حُـَر٤ش أٝ حٛط٬كخص حُ٘وي ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٗظـخُٚ رٜخ، ؿخٛيح  إٔ ٣ٜٞؽ ٜٓ٘ـٚ 

ٜٝٓطِلٚ ٖٓ هزَ حُٔٔخٍٓش حٌُحط٤ش حُُٔٞٛٞش رظَحػٜخ حُؼ٣َن ك٤ٖ ط٘يؿْ 

 ويٛخ ح٤٤ِٛ٧ٖ.رٞؿيحٕ ح٧ٓش ٝطزيع أىرٜخ ٝٗ

ٝك٢ ٓؼخٍ ٓخ١غ آهَ، ٣ئَٛ دمحم ُطل٢ ح٤ُٞٓل٢ ٗويٙ حُلي٣غ ٖٓ ح٫ٗـخُ 

ك٢ ر٤٘ش حُ٘ؼَ حُؼَر٢ »حُـَر٢، ٤ٌُٕٞ ُٚ اٗـخُٙ حُوخٙ، ك٢ ًظزٚ حُظطز٤و٤ش 

ًظخد حُٔظخٛخص »ّ(، 6882ٝ«)ُلظش حٌُٔخٗلش حُ٘ؼ٣َش»ّ( 6891ٝ«)حُٔؼخَٛ

حُ٘ؼَ »ًظخرٚ حُظخ٣ٍو٢ حُ٘ظ١َ ّ(، ٝك٢ 6882«)ٝحُظ٢ٗ٬ ـ ك٢ حُ٘وي ٝحُ٘ؼَ

 ّ(.6882«)ٝحُ٘ؼ٣َش: حُل٬ٓلش ٝحُٔلٌَٕٝ حُؼَد. ٓخ أٗـِٝٙ ٝٓخ ٛلٞح ا٤ُٚ

ٗٞػخ  ٖٓ ح٫ٗؼطخف ػٜق رز٤٘ظٚ »٣ؼظَف ح٤ُٞٓل٢ إٔ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ٜٗي 

حُٔظؼخٍكش، كخٗلـَص حٗلـخٍح  ٫ ػٜي ُٜخ رٔؼِٚ. ُٝوي ؿخء ٌٛح ح٩ٗؼطخف ك٢ حُلو٤وش 

ٔزخَٗ ُِٔلخٍهخص حُظ٢ ِٛص حٌُحص حُؼَر٤ش ُلظش حُظٜخىّ ٓغ رٔؼخرش حُٜيٟ حُ

حُـَد ٝحًظ٘خف حٌُححص ك٢ َٓآطٚ ػ٫ِء ػخؿِس ػٖ حُٜٔٞى ك٢ ٝؿٚ ١خهخطٚ 

حُٜخثِش ػ٠ِ ا٣وخع ح٥هَ ك٢ ٗٞع ٖٓ ح٩ٍرخى حُل٠خ١ٍ ٝطوي٣ْ ٓو٫ٞطٚ حُل٣ٌَش 

«ٝر٠خػظٚ ًلٍِٞ ٬ٌُِ٘ٔص حُو٤ٜٛٞش
(819)

. 

ٌ٘خ  رٔـخُٝس حُظؤُّ رليحػش ٓظؤِٛش ك٢ حٌُحص، ٝهي ٝؿي ح٤ُٞٓل٢ حُظوط٢ ٓٔ

ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ًخٕ ط٤ًٞيٙ ػ٠ِ إٔ حُز٤٘ش ك٢ ٌٛح حٌُظخد ٫ طؼ٢٘ ح٩ٓلخء ك٢ 

ك٠خءحص حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ٝحُظ١ٍٞ ك٢ ِٓحُوٚ ٝٓلخٍهخطٚ، رَ ٣ؼ٢٘ حُظ٤ِْٔ رؤٕ 

«حُ٘ٚ اٌٗخ٢ُ رطز٤ؼظٚ
(819)

. 
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ٓـَحٛخ ٓظٌجش ػ٠ِ ٗٚ »ىػٞٗخ إً َٗىى ٓغ ح٤ُٞٓل٢ إٔ حُليحػش طلظق 

ٚ: ط٢َٓ ُظؼَف ٗلٜٔخ هخٕٗٞ ؿزطظٜخ ٝطَكَ، ٫ٝ ٢ٗء  ٓئْٓ أ٤َٛ ٛٞ ٗلٔ

«٣ؼ٤ٜ٘خ ٟٓٞ ا٣وخػٜخ
(818)

. 

إ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ؿ٤َ حُٔؼخهلش، ٧ٕ ح٠ُٝ٧ طيهَ ك٢ ٤ٓيحٕ حُظؤػَ 

ٝحُظؤػ٤َ ر٤ٖ ح٥ىحد حُٔوظِلش، أٓخ حُٔؼخهلش كظل٢٠ ا٠ُ حُظزؼ٤ش حُؼوخك٤ش ٝحُ٘وي٣ش. 

ُٝؼِ٘خ ٗٔظوِٚ ٖٓ ٌٛح حُظظزغ، إٔ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢، ك٢ ظَ حُٔظـ٤َحص ك٢ 

حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ك٤غ ٗوي حُظزؼ٤ش ٤ٗٝٞع ه٤ْ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ 

ٝحٗظ٘خٍ ػ٤ِٔخص ٝػ٢ حٌُحص ك٢ ٓٞحؿٜش ح٫ٓظؼٔخٍ ٝحُؼُٞٔش ٝؿ٤َٛخ، ٣وَؽ ٖٓ 

ا٠ُ ٗوي ػَر٢ كي٣غ. ٤ُْ حُـَد آػخٍ حُٔؼخهلش حُِٔز٤ش ا٠ُ ٤ٍَٓٝطٚ، ٖٓ طوخ٤ُيٙ 

ٟخؿطخ  ٝٓو٤لخ  ًٔخ ًخٕ، ٧ٕ ٗوي حٌُحص حُٔٔظِزش كَٔ ك٢ ط٠خػ٤لٚ ٗوي ح٥هَ 

حُٔٔظؼ٢ِ، َٝٗع ٣ٜٞؽ كيحػظٚ ك٢ ح٩ريحع حُؼَر٢ ٗلٔٚ اً طظٌ٘ق حُليحػش ٍإ٣ش 

 ٓـخُٝس ٝطو٢ ُِٔٔظوزَ، ٝرخُظلون حٌُحط٢.

 صيل:منزلة االتجاهات الجديدة بيف التبعية والتأ -2
 ظاهرة التبعية الثقافية: 2-1

ػ٘يٓخ حٓظَى حٌُخطذ ح٢٘٤ٌُ حٌُز٤َ ٗلٞؿ٢ ٝحػ٤ٞٗـٞ حٓٔٚ ح٧ك٣َو٢ ُٝـظٚ 

ح٧ك٣َو٤ش، ُْ ٣ٌٖ ٣لؼَ ٤ٗجخ  حٓظؼ٘خث٤خ ، ٧ٗٚ ػزَّ، ٟٖٔ ٓٔخٍ ؿخُذ ػ٠ِ 

حهظ٤خٍحص حٌُظخد حُظخرؼش، ػٖ ٓلخُٝش، طٞٛق أك٤خٗخ  رخ٤ُخثٔش أٝ حُٔيَٓس، 

ٝٓٞحؿٜش ح٩ٓز٣َخ٤ُش حُؼوخك٤ش أٝ ح٫ٓظؼٔخٍ حُؼوخك٢، أٝ ٓخ ٓٔخٙ  ٫ٓظَىحى ح٣ُٜٞش

، ُْٝ ٣ٌظق ٝحػ٤ٞٗـٞ رخُٔٞحؿٜش، رَ ىػخ ا٠ُ «حٓظؼٔخٍ حُؼوَ»ٝحػ٤ٞٗـٞ ٗلٔٚ 

(، كوي ٝؿي إٔ حُوَِ حُِـ١ٞ ٝحُؼوخك٢، رخٓظؼٔخٍ 6891« )طٜل٤ش حٓظؼٔخٍ حُؼوَ»

َ ػ٬هش ٓغ حُٔٔظؼَٔ أٝ حُِـخص ح٩ٓز٣َخ٤ُش أٝ ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش ٝػوخكخطٜخ ٛٞ هِ

ح٩ٓز٣َخ٢ُ ح٤ُٜٖٔٔ ٝحُـخْٗ. ُوي أىٍى ٝحػ٤ٞٗـٞ أٗٚ ٣ٌظذ ػٖ ٗلٔٚ ٓؼِٔخ ٣ٌظذ 

ػٖ ٓٞحٙ ٖٓ حٌُظخد ح٧كخٍهش، ٌٝٛح ٣٘طزن ػ٠ِ حٌُظخد ك٢ حُزِيحٕ حُظخرؼش ًِٜخ، 

كخ٩ٌٗخ٫ص حَُحٛ٘ش ٧ك٣َو٤خ ُْ طؤص ك٢ حُـخُذ رٔزذ حهظ٤خٍ ٗو٢ٜ، رَ اٜٗخ »

٣ٍو٢. ًٔخ إٔ حُلٍِٞ أ٠٣خ  ٤ُٔض ٓٔؤُش هَحٍ ٗو٢ٜ رويٍ ٓخ ٗظ٤ـش ٟٝغ طخ

٢ٛ طلٍٞ حؿظٔخػ٢ أٓخ٢ٓ ُز٠٘ ٓـظٔؼخط٘خ ٣زيأ ٖٓ هط٤ؼش كو٤و٤ش ٓغ ح٫ٓظؼٔخٍ 

«ٝكِلخثٚ ٖٓ حُلٌخّ حُٔل٤٤ِٖ
(861)

. 

                                                                 
ػ الدار التونسية لمنشر ػ تونس « لحظة المكاشفة الشعرية ػ إطاللة عمى مدار الرعب»اليوسفي، دمحم لطفي:  .919

 .19ػ ص 1992

 .13ػ ص 1987سسة األبحاث العربية ػ بيروت )ترجمة سعدؼ يوسف( ػ مؤ « تصفية استعمار العقل»واثيو نغو، نغوجي:  .911
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ًخٗض طـَرش ٝحػ٤ٞٗـٞ طظ٣ٞـخ  ُِٔٞحهق حُٔ٘خ٠ٛش ُ٪ٓز٣َخ٤ُش ٝح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ 

ش ٝحُِـش، ؿ٤َ إٔ ٤َٓس حُٔ٘خ٠ٛش ٤ُٔض ر٘ض حُؼوي٣ٖ ٓـخُٜٔخ ح٧ػٔن، أػ٢٘ حُؼوخك

ح٧ه٣َ٤ٖ، ك٢ٜ طؼٞى ا٠ُ ػوٞى ٓزٌَس ٖٓ ٌٛح حُوَٕ ك٢ آ٤ٓخ ٝأك٣َو٤ش ٝأ٣ٌَٓخ 

ح٬ُط٤٘٤ش، ٝهي ٜٗيص حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ح٠ُٜ٘ش ح٠ُٝ٧ ك٢ ٓ٘ظٜق 

َح  حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ػ٤ِٔخص ٓظؼيىس ٝٓوظِلش ُِٞػ٢ حٌُحط٢، ا٫ إٔ ػٔش ػٜ٘

ؿ٣َٛٞخ  ٓلوٞىح ، رويٍ أٝ رآهَ، ك٢ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص ٛٞ ح٫ٗزؼخم ٖٓ حُظخ٣ٍن ح١ٌُ 

 ٣ٜ٘ؼٚ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ح٫ٓظؼٔخٍ أٝ ح٩ٓز٣َخ٤ُش.

ػْ ًخٕ حُظلي١ ح٧رَُ ك٤ٔخ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش، ك٤غ طَحًٔخص 

ؼ٤ٖ، ػ٠ِ ٗلٞ ح٫ٓظؼٔخٍ ٝح٩ٓز٣َخ٤ُش حُظ٢ طـٌٍص ُيٟ ٍٝػظٜخ حُٔظلخُل٤ٖ أٝ حُظخر

ػ٢ِ٘ أٝ هل٢، كٌخٕ حُ٘ؼٍٞ ح٣ََُٔ رٞػ٢ ح٥هَ حُٔٔظؼَٔ أٝ ح٩ٓز٣َخ٢ُ ك٢ هِذ 

حُٞػ٢ حٌُحط٢ ٗظ٤ـش حُظ٘خهٞ حُو٢ٓٞ ٓغ ح٫ٓظو٬ٍ ٝحُظ٤ٔ٘ش ٝحُل٣َش ٝحُٔخ٢ٟ 

ٝح٤َُٔحع حُي٢٘٣ ٝحُؼوخثي١ ك٢ ظَٝف ٓخ رؼي ح٫ٓظؼٔخٍ، أٝ ك٢ ظَٝف حٓظظزخد 

هَحث٢ حُلخَٟ، رَ ػ٠ِ هَحث٢ حُٔٔظوزَ أ٠٣خ ،  ح٤ُٜٔ٘ش ح٩ٓز٣َخ٤ُش ٤ُْ ػ٠ِ

ٝٛٞ ٓخ أًيطٚ ظخَٛس ٓؼخىحس ح٫ٓظؼٔخٍ ٝح٩ٓز٣َخ٤ُش ٖٓ هزَ ٍُٓٞ ه٤ٓٞش ٤٘١ٝٝش 

رخءص رخُو٤زش ٝحُلَ٘ ٝحُو٫ٌٕ، ٝٓخ ٣ٞٛق ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ رخُِٜحثْ حُٔظٞح٤ُش 

١ ، ٝحطلخم "ٝحى6889ػخّ « ؿِس ـ أ٣ٍلخ أ٫ٝ  »كظ٠ حطلخم  6849ٌٓ٘ ػخّ 

 ػَرش" ٝٓخ ط٬ٛٔخ ٖٓ حطلخه٤خص ؿخثَس رلن ح٧ٓش حُؼَر٤ش. 

ُوي حٗو٠ض كوزش ٓؼخىحس ح٫ٓظؼٔخٍ ٝح٩ٓز٣َخ٤ُش، ٝحٓظزيُض ه٬ٍ حُؼوي٣ٖ 

ح٧ه٣َ٤ٖ رخ٫ٓظو٬ٍ ٝحُل٣َش ٝح٣ُٜٞش ػ٠ِ أٗوخٝ أٝٛخّ ٓـخَٓس ٝػ٢ ٤ٔٓض 

حُٔـخَٓس »ٕ ٓؼويس ٧ٍٝ َٓس ك٢ ٍٝح٣ش ح٧ك٣َو٢ حُٔ٘ـخ٢ُ حُِْٔٔ ح٤ُ٘ن ك٤ٔيٝ هخ

(، كؼ٘يٓخ حهظخٍ ح٧ك٣َو٢ حُ٘خد ٣َ١وخ  ؿ٣َزش ٢ٛ ٣َ١ن حُـَد 6819« )حُٔؼويس

٣زيٝ ُ٘خ كـؤس أٗ٘خ ١ٞحٍ ٤َٓٗخ ُْ »ح٫ٓظؼٔخ١ٍ، ًخٕ ٣ؼِٖ ٣ِٛٔش حُٔـخَٓس ًحطٜخ: 

ٌٗق ػٖ حُظلٍٞ. ٝأٗ٘خ أٛزل٘خ أه٤َح  ٓوظِل٤ٖ، ٝأك٤خٗخ  ٫ ٣ظْ حُظـ٤٤َ ًخ٬ٓ ، ٝهي 

ُظـ٤٤َ ػ٘ي َٓكِش حُظٜـ٤ٖ ٝطًَ٘خ ك٤ٜخ ػ٘يثٌ ١ِٝ٘ٗ ٝهي ٨ٓٗخ ٣ٔظوَ ر٘خ ٌٛح ح

«رخُوـَ.. ُوي حهظَص حُط٣َن حُظ٢ طئى١ ا٠ُ ح٬ُٜى أًؼَ ٖٓ ؿ٤َٛخ
(866)

. 

إ ًخطزخ  ٛٞ دمحم ًخَٓ حُوط٤ذ حٓظؼخٍ ك٢ ٓ٘ظٜق حُٔزؼ٤٘٤خص ػ٘ٞحٕ 

ح٤ُ٘ن ك٤ٔيٝ هخٕ ك٢ ط٤ٛٞلٚ ُٔلظٟٞ ٝػ٢ حُوخٙ حُؼَر٢ حُلي٣غ رخ٥هَ 

ظؼَٔ أٝ ح٩ٓز٣َخ٢ُ، ٝٛٞ ٝػ٢ ًخٕ هخَٛح  ٓ٘لٞٗخ  رخُي٤ٗٝش ٝحُؼ٬هش ؿ٤َ حُٔٔ

حُٔظٌخكجش، ٝرِؾ ح٩كٔخّ رخُظزؼ٤ش ٓزِـخ  ٫ ٣لٔي ػ٤ِٚ ُيٟ ؿٍٞؽ ١َحر٢٘٤ ح١ٌُ 

ػخَٓ حُٔؼخهلش، أ١ حٓظ٤َحى حُؼوخكش حُٔظَٝر٤ُٞش ـ كخْٓ ح٧ػَ ك٢ اُزخّ »٫كع إٔ 

خ ٣ظـ٠ِ ك٢ ح٧ىد ح١ٌُ ٣ظٜيٟ ٌُٜٙ حُؼ٬هخص حُل٠خ٣ٍش ٍىحء ؿ٤ٔ٘خ ، كٔزٔ

                                                                 
ـ( ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « المغامرة المعقدة»خاف، الشيخ حميدو:  .911  .7ػ ص 1975)ترجمة محرـ بسي
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حُؼ٬هخص، ٝٓ٘ٚ، كبٕ ح٧ٓش حُٔٔظؼَٔس طٔظَٔ رظزؼ٤ظٜخ، أ١ ى٤ٗٝظٜخ ح٧ٗؼ٣ٞش، ٖٓ 

«ه٬ٍ ػ٤ِٔش حُٔؼخهلش
(862)

. 

ٝه٬ٍ حُؼوي حُظخ٢ُ، ػوي حُؼٔخ٤٘٤ٗخص، ٤ٓظٞكَ ٗخهي ًٝخطذ ػَر٢ آهَ ٛٞ 

ُٔزخَٗ رٔخ ٛٞ ٗز٤َ ٤ِٓٔخٕ ػ٠ِ ىٍّ ٌٛح حُٞػ٢ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش ح

٫ٝكع إٔ ح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش «. رٍِٞس ح٤ٌُخٕ، ح٣ُٜٞش، ٝػ٢ حٌُحص حُلَى٣ش ٝحُو٤ٓٞش»

ٓلخَٛس رخُؼطخُش ٝحُِٔز٤ش ك٢ ٓٞم ح٬ٌُّ ٝحُ٘ؼخٍحص ٝح١٧َٝكخص ٝحُٔو٫ٞص 

ٝحُٔـخ٫ص حُظ٢ ؿخُزخ  ٓخ طط٤ق حُظٞحُٕ ر٤ٖ حُلٖ ٝحُوطخد ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، أٓخ 

كٌٔ٘ حُٔظ٤٘٤خص »٥هَ كٜٞ ح٫ٌٗلخء ٝحُظي٣َ٤ٓش، ٝحُٜٞص ح٧هٟٞ ك٢ ٓٞحؿٜش ح

أهٌص طظَىى ك٢ ح٧ىد أٛيحء ح٫ٌٗلخء حُٔظٜخػي ٝحُو٤زخص حُٔظٞحطَس، ُٝجٖ ًخٗض 

ٝٓخ ٓزوٜخ ِٗٝس، كبٕ ٓخ ط٬ٙ ك٢ ٓخثَ  6819ح٧ػٔخٍ حُظ٢ ٍحىص ح٣ُِٜٔش 

«. ؼٔوٚح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ًخٕ ٝك٤َح ، ٓٞحء ك٤ٔخ ١لخ ػ٠ِ ٓطق حَُٔكِش، أّ ك٤ٔخ ط

رٔخ إٔ ىٍٝ حُٔؼوق ًخٕ ٍحؿلخ  ك٢ ح٧كِحد ٝحُلًَخص حُظ٢ ط٘طؼض ُِظويّ »ٝ

ٝحُظلٍَ، كٜ٘ؼض ح٫ٌٗلخء ٝرٔخ إٔ أؿِذ ح٩ٗظخؽ حُؼوخك٢ حُؼَر٢ ٛٞ ك٢ ح٧ىد، 

ًُٝي ٝحكي ٖٓ ح٧ػَحٝ ح٤َُٟٔش ػ٠ِ ًَ كخٍ، كو٢ ؿخء حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ 

ْ ًظـَرش ًحط٤ش ُٔؼوق ِّٜٓٝ، رٌَ ٓخ حَُٝحث٤ش حُظ٢ طـٔي ٓٔخٍ ح٣ُِٜٔش أٝ حُِٜحث

، ٝهي رِـض ٌٛٙ حَُإ٣ش «٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي ك٢ ٍإ٣ش حُظخ٣ٍن ٝٓـخَٓس حُلٖ

( ٤ُ٩6892خّ حُي١َ٣ )« ػٞىس حٌُثذ ا٠ُ حُؼَطٞم»حُظي٣َ٤ٓش ًٍٝطٜخ ك٢ ٍٝح٣ش 

ٝؿَهض ك٢ »حُظ٢ هيٓض ح٣َُ٘لش حُزَؿٞح٣ُش حُٜـ٤َس، كخهيس حَُإ٣ش حُظخ٣ٍو٤ش 

ٞى٣ش حُؼزؼ٤ش حُظ٢ ٫ ٣٘لغ ٓؼٜخ ١لُٞش ٣ٔخ٣ٍش ٫ٝ ططَف ٫ٝ ٓٔخٍحطٜخ حُٞؿ

اٍٛخد. اٗٚ حُؼـِ ػٖ ٝػ٢ حٌُحص ٝٝػ٢ ح٥هَ، ػٖ ٝػ٢ حُؼخُْ، ًُي حُٞػ٢ 

«حُٔ٘٘ٞى
(869)

. 

حػظَف حٌُخطذ حُؼَر٢ ٌٓ٘ ٓطِغ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص رظخَٛس حُظزؼ٤ش، ٝإٔ ػوخكظٚ 

ٕ ٣ظوٌ ٓٞهلخ  آهَ، ٝكؼَ ط٘يٍؽ ك٤ٜخ، ٝإٔ ػ٤ِٚ إٔ ٣٘يٍؽ ك٢ ٤ٓخهٜخ أ٠٣خ ، أٝ أ

ًؼ٤َٕٝ ًُي ٓظو٣ٌٖ ٓز٤ِ٤ٖ، ح٧ٍٝ ٛٞ ٝػ٢ ظخَٛس حُظزؼ٤ش ط٤ٜٔيح  ُِٞػ٢ حٌُحط٢ 

ٝطـ٣ٌَٙ ٝط٤ِٜزٚ ٖٓ ه٬ٍ اػٔخٍ حُزلغ ك٢ ح٧ٛخُش حُؼوخك٤ش ػ٠ِ إٔ طَحع 

ح٩ٗٔخ٤ٗش ًِٚ، ٝٓ٘ٚ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، طَحع ُِؼوخكش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش، كللِض 

حُؼَر٤ش ه٬ٍ حُؼوي٣ٖ ح٧ه٣َ٤ٖ رؼَ٘حص حُٔلخ٫ٝص حُظٞك٤و٤ش أٝ  حُٔٔخٍٓش حُؼوخك٤ش

حُٔ٘ؼُِش أٝ حُٔوٍٜٞس ُٔؼ٠ِش ح٧ٛخُش ٝحُظلي٣غ اُحء ٛيٓش حُـَد رظؼز٤َ 

( أٝ ٛيٓش ح٩هَحٍ رؤٕ حُؼوخكش حُؼَر٤ش طخرؼش. ٝهي ٍأص ًخطزش 6899أى٤ْٗٝ )

                                                                 
 .1976ػ وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ػ دمشق « المغامرة المعقدة»الخطيب، دمحم كامل:  -انظر: .912
 .1977ػ دار الطميعة ػ بيروت « شرؽ وغرب ػ رجولة وأنوثة»جورج: طرابيشي،  -  

ـ ػ دراسات في الرواية العربية»سميماف، نبيل:  .913  .93ػ  13ػ ص ص 1985ػ دار الحوار ػ الالذقية « وعي الذات والعال
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حُظخرغ »٤خ إٔ أهَٟ ٢ٛ ٍٟٟٞ ػخٍٗٞ ٓظلخثِش ك٢ رلؼٜخ َُِٝح٣ش ك٢ ؿَد أك٣َو

إٔ ًظخد حَُٝح٣ش ك٢ »(، ٌٝٛح ٛٞ ػ٘ٞحٕ ًظخرٜخ أ٠٣خ . ٝٝؿيص 6896« )٣ٜ٘ٞ

ؿَد أك٣َو٤خ ٣ئٕٓٔٞ أىرخ  ه٤ٓٞخ  ٣ؼٌْ حُؼوخكش ح٤٘١ُٞش ُ٘ؼٞد حُٔ٘طوش حُظ٢ 

، أ١ إٔ أكَهش حَُٝح٣ش رَأ٣ٜخ ػ٠ِ «٣ٔظِؽ ك٤ٜخ ك٠ٍٞ حُظخ٣ٍن رخُِلظش حُٔؼخ٤ٗش

طَحػْٜ »ِـخص ؿ٤َ أك٣َو٤ش، ٓخػيْٛ ػ٠ِ حٓظِٜخّ حَُؿْ ٖٓ حٓظؼٔخٍ حَُٝحث٤٤ٖ ُ

«حُؼوخك٢ ح٧ك٣َو٢، ٝح٫ٓظلخىس ٖٓ ح٩ٗـخُحص حُؼوخك٤ش حُـَر٤ش
(864)

. 

أٓخ حُٔز٤َ حُؼخ٢ٗ كٜٞ حطٜخٍ ػ٤ِٔخص حُٞػ٢ حٌُحط٢ رخَُإ٣ش حُؼوخك٤ش 

حُظخ٣ٍو٤ش ٖٓ ؿٜش، ٝرخُلل٣َخص حُٔؼَك٤ش حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ ط٘و٤ٚ كؼَ ح٫ٓظؼٔخٍ 

٠ حُؼوخكخص حُو٤ٓٞش ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ٍٝرٔخ ًخٕ أىٝحٍ ٓؼ٤ي ٖٓ أْٛ ٝطؤػ٤َٙ ػِ

حٌُظخد ح٣ٌُٖ ػ٘ٞح رٌٜح حُٔز٤َ ػ٘خ٣ش ٖٓ ٓٞهغ حُ٘وي حُٔظزَٜ ٝحُؼخٍف ك٢ ا١خٍ 

َٓ٘ٝػٚ ُ٘وي ح٫ٓظؼٔخٍ ٝح٩ٓز٣َخ٤ُش ك٢ رؼيٛٔخ حُؼوخك٢، ٝهي أْٓ ُٚ ك٢ ًظخرٚ 

ش رخُوٞس، ٝٛٞ ؿَٞٛ (، ح١ٌُ ٣َر٢ ِٓطش حُٔؼَك6899« )ح٫ٓظَ٘حم»حٌُز٤َ 

( ح١ٌُ ٣ل٠ق 6896« )طـط٤ش ح٬ٓ٩ّ»طـَرش ح٫ٓظؼٔخٍ، ك٢ ًظخرٚ حُظخ٢ُ 

حُٔلخ٫ٝص ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش ٝح٩ٓز٣َخ٤ُش ُظ٣ٞ٘ٚ ح٬ٓ٩ّ ًوٞس ك٠خ٣ٍش ك٢ حُؼخُْ 

 حُلي٣غ.

، أػِٖ ٓؼ٤ي رَٔحٍس ٓ٘ٞرش رخُوِن إٔ ح٩ٓز٣َخ٤ُش حُؼوخك٤ش 6899ٝك٢ ػخّ 

ٝح٩ٜٓخّ حُلؼ٢ِ حٌُحط٢ ك٢ ك٠خٍس حُؼَٜ، ٫ حُظـ٘ذ طلظخؽ ا٠ُ حُيٍّ ٝحُلْٜ 

 :َ إ ٓخ ٗزَٜٙ ح٤ُّٞ ك٢ حُٜٔ٘ي حُو١ٞ ٝك٢ »أٝ حَُٔحهزش أٝ ح٫ٌٗلخء أٝ حُظي٤ٓ

حُزخٍٗٞحٓخ حَُأٓٔخ٤ُش رؤَٓٛخ، ٛٞ رخهظٜخٍ حُٔئحٍ حُوِن ٝحُٔؼ٤َ ُِوِن كٍٞ 

ٖ: حُؼوخكخص ح٧هَٟ، حُيٍٝ ح٧هَٟ، حُظٞح٣ٍن ح ٧هَٟ، حُظـخٍد ػ٬هخط٘خ رخ٥ه٣َ

ح٧هَٟ، حُظَحػخص ٝحُ٘ؼٞد ٝحُٜٔخثَ. ٛؼٞرش حُٔئحٍ طظزيٟ ك٢ ػيّ ٝؿٞى 

أك٤ِ٠ش هخٍؽ ٝحهؼش حُؼ٬ثن ر٤ٖ حُؼوخكخص، ر٤ٖ حُوٟٞ ؿ٤َ حُٔظٌخكجش ح٩ٓز٣َخ٤ُش 

، ح٧ك٤ِ٠ش حُظ٢ هي طٞكَ َُِٔء «ح٥ه٣َٖ»ٝؿ٤َ ح٩ٓز٣َخ٤ُش، ٝر٤ٖ ٓوظِق 

ٝحُظوي٣َ ٝحُظؤ٣َٝ رٔؼٍِ ػٖ حُٜٔخُق حُٔظِحكٔش، حٓظ٤خُح  حرٔظُٔٞٞؿ٤خ  ك٢ حُلٌْ 

ٝحُؼٞح١ق، ٝح٫ُظِحٓخص حُوخٛش رخُؼ٬ثن حُوخثٔش ًحطٜخ. ك٤ٖ ٗ٘ظَ ك٢ حٍطزخ١خص 

ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش رزو٤ش أٍؿخء حُؼخُْ، كبٗ٘خ ـ رٜيى ح٫ٍطزخ١خص طلي٣يح  ـ 

ٝٗوخى ػِٔخ٤٤ٖٗ، إٔ  ُٔ٘خ هخٍؿٜخ أٝ كٞهٜخ. ًُي ٣ٞؿذ ػ٤ِ٘خ، ًٔؼول٤ٖ ٝاٗٔخ٤٤ٖٗ

ٗلْٜ ىٍٝ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ك٢ ػخُْ ح٧ْٓ ٝحُـزَٝص ٖٓ ىحهَ حُٞحهؼش 
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ًٝٔ٘ظ٤ًَٖ ك٤ٜخ، ٫ ًَٔحهز٤ٖ هخٍؿ٤٤ٖ ٓؼ٤ُِٖٝ ٗلظ٢ٔ ريػش ٝٝػٞم أًٞحّ 

«ػَٔ أًٛخٗخ  ٓؼَ أ٤ُٝلَ ؿُٞي ٤ٔٓغ ك٢ ػزخٍس ٤٣ظْ حُزي٣ؼش
(861)

. 

حُؼوخكش »و٤٠ش ٛٞ ُٝؼَ ٌٛح ٓخ ىػخٙ ا٠ُ طو٤ٜٚ ًظخد ًز٤َ ٌُٜٙ حُ

( ٣لَِ ك٤ٚ، ٗظ٣َخ  ٝططز٤و٤خ ، آ٤ُخص ح٩ه٠خع ٝحُل٣َش ك٢ 6889« )ٝح٩ٓز٣َخ٤ُش

 هطخد حُظزؼ٤ش ٝٓزَ ٓـخُٝطٚ.

إ ٤٘ٛغ ٓؼ٤ي ٣٘و١َ ك٢ ؿٜي ػوخك٢ ػخ٢ُٔ ٓٞؿٚ ُ٘وي حُظزؼ٤ش حُؼوخك٤ش، 

حُوطخد ٓخ رؼي ح٤ٌُُٗٞٞخ٢ُ ك٢ ح٧ىد »ٝك٢ ٓوخُش ٛزل٢ كي٣ي١ ح٬ُٓؼش 

ًًَ ٝٗوخٕ ٧ٓؼخٍ ٌٛح حُـٜي ُيٟ ٓل٣ٌَٖ ٝٗوخى ٝأًخى٤٤ٔ٣ٖ « ش ح٧ىر٤شٝحُ٘ظ٣َ

ُٝيٝح ك٢ حُٔٔظؼَٔحص أٝ حُؼخُْ حُؼخُغ أٝ حُيٍٝ حُظخرؼش، ١ٍٝٞٝح ٓ٘خٛـْٜ ك٢ 

حُـخٓؼخص ٝحُٔئٓٔخص حُؼوخك٤ش حُـَر٤ش أٓؼخٍ ؿخ٣خط١َ ٗخًَح ، ٝكٍٞط٢ ٓز٤لخى، 

١ ٝاػـخُ أكٔي، ًٝٞح٢ٓ حٗط٢ٗٞ ٢ٓٞٛٝ رخرخ، ٝػزي حَُكٖٔ ؿخٕ دمحم، ٝر٤ظ٤خ رخٍ

أر٤خ، ٝهٔوْ ٓخ١ٍ، ٝػوَ رِـَح٢ٓ، ٝٛٞ ؿٜي ٣ظَحًِ ػ٠ِ حٓظـٞحد حُوطخد 

رظيه٤ن »ح٧ٍٝٝر٢ ٝحٓظَحط٤ـخطٚ رٞٛلٚ هطخرخ  حٓظؼٔخ٣ٍخ  ٝآز٣َخ٤ُخ ، ٣ٝؼ٠٘ 

حُٞٓخثَ حُظ٢ أطخكض ٧ٍٝٝرخ كَٝ ٤ٛٝخٗش هطخرٜخ ك٢ ٤ٓخم اه٠خػٜخ ُؼ٬ػش 

«طٕ٘ٞ حُؼخُْ حَُحٖٛأٍرخع حُزَ٘ ح٣ٌُٖ ٣و
(861)

. 

 ظاهرة التبعية النقدية: -2-2

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٛؼٞرش طِْٔ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ 

حُلي٣غ، ًٔخ ٣وَ ًؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ
(869)

، كبٕ ظخَٛس حُظزؼ٤ش حُؼوخك٤ش أًزَ ٖٓ 

كيٝى حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش، ٧ٕ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش ٛل٤ش ؿخُزخ . ٝهي ٗظَ 

رخٓظَٔحٍ ا٠ُ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ػ٠ِ أٗٚ ٗظخؽ ٌٛٙ حُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش 

 :ٚ إ »رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ٣ِٝوٚ  ٓؼَ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش حُٔٔظَ٘م ف. ًخٗظَح٤ٗٞ روُٞ

ح٠ُٜ٘ش حُلي٣ؼش حُظ٢ ٣ٌٖٔ ٬ٓكظظٜخ ح٤ُّٞ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ٝرخُظخ٢ُ ك٢ ٝػ٤ٜخ 

ظَحع ػظ٤ْ، ٝأًؼَ ٜٓ٘خ ٗظخؿخ  ُِل٠خٍس حُـَر٤ش، ح٧ىر٢ ـ ٢ٛ أهَ ٜٓ٘خ حٓظَٔحٍح  ُ

ٓٔخ ٣ٞىّ ح٧ىرخء حُؼَد إٔ ٣ؼظَكٞح رٚ ـ ٝحُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش أ٠٣خ  ٢ٛ 
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ط٘ؼذ )أٝ ٗظ٤ـش( ػٖ حُ٘ظ٣َش ح٧ٍٝر٤ش أًؼَ ٜٓ٘خ طط٣َٞح  ُِ٘ظ٣َش حُظَحػ٤ش 

«حُؼَر٤ش
(869)

. 

ٔؼَ ٌٛح حَُأ١، ٝأٍٝىٝح ٫ٝ ٣ـي ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخى حُؼَد ؿ٠خٟش رخ٩هَحٍ ر

أٓزخرخ  ًؼ٤َس ٌُُي ٜٓ٘خ حُظو٤َِ ٖٓ ٗؤٕ اٗـخُ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُوي٣ْ ك٢ 

حُ٘ظ٣َش حُ٘وي٣ش ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ، ٝك٢ حُ٘ظ٣َش حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش ػ٠ِ ٝؿٚ 

حُوٜٞٙ. ك٢ ٓ٘ظٜق حُٔظ٤٘٤خص، طوٜض ٤َٜٓ حُؤِخ١ٝ حُٔئػَحص حُيحكؼش، 

وي ح٧ىر٢ ػ٘ي حُؼَد حُويح٠ٓ َٜٓ٘كخ  ك٢ ٓؼظٔٚ كٔذ طؼز٤َٛخ حُظ٢ ؿؼِض حُ٘

٤َٓحع ٤ٍٛذ طٌخطلض ك٤ٚ ػٞحَٓ »ا٠ُ حَُ٘ٝف حُِـ٣ٞش ُِوطؼش حُٔ٘وٞىس. اٗٚ 

ٝػٞحَٓ ػ٠ِ طلظ٤ض حُو٤ٜيس ا٠ُ ٝكيس حُز٤ض ٝػ٠ِ طلظ٤ض حُز٤ض ا٠ُ ٝكيس حُِلع، 

ًٝخٕ ٫ري ٖٓ ٤ٛلش رَ ٤ٛلخص كظ٠ طوَؽ حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش ٖٓ أَٓ ٌٛح 

«ع حُيحٓغ ػزَ ًَ ٌٛح حُظخ٣ٍن حُط٣َٞح٤َُٔح
(868)

. ٝرؼي كٞح٢ُ ػ٬ػش ػوٞى ٖٓ 

حُِٖٓ، طظَىى ح٥ٍحء ٗلٜٔخ ك٢ ؿٜي أًؼَ اكٌخٓخ  ٝىهش ١ٌَُ٘ دمحم ػ٤خى )َٜٓ( ك٢ 

(. ٓلٚ ػ٤خى 6889« )حٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش ػ٘ي حُؼَد ٝحُـَر٤٤ٖ»ًظخرٚ 

« ٌٓٛذ ح٧ٝحثَ»خص حُظَحع حُ٘وي١ رلؼخ  ػٖ ٌٓحٛذ، كظٞهق ػ٘ي ٜٓطِل

ُلخُّ حُو١َخؿ٢٘، ٌُٝ٘ٚ حُظلض ػٖ « حُٔ٘خُع»ُِـخكع ٝ« حُٜ٘ؼش»٦ُٓي١ ٝ

ًُي ًِٚ ا٠ُ حُوٍٞ رؤٕ حٌُٔحٛذ ك٠لخٟش ػ٠ِ طِي حُظـخٍد ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش 

 حُوي٣ٔش ٓئًيح  ح٥ٍحء حُظخ٤ُش:

ك٢ إٔ ٓ٘خه٘خط٘خ كٍٞ حٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش حُٔؼخَٛس طؼٌْ ٓٞهلخ  طخ٣ٍو٤خ   -»

 ٖ ػوخكش حُـَد،ٓ

 ٝك٢ إٔ حهظزخّ حٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش حُـَر٤ش ٬ُّٓ ٫هظزخّ ح٧ٌٗخٍ ح٧ىر٤ش،  -

«ٝك٢ حٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش طؼٌْ ه٤ٜٛٞش طخ٣ٍو٤ش ُِؼوخكش حُؼَر٤ش -
(821)

. 

ُوي حٗظؼ٘ض ٌٛٙ ح٥ٍحء ك٢ ٓ٘خم حُظزؼ٤ش حُؼوخك٤ش ح١ٌُ ػُِٙ َٛحع ح٧كٌخٍ 

 ع ر٤ٖ ىػخس ح٣ُٜٞش ٝىػخس حُظـ٣َذ.ٌٓ٘ حُو٤٘٤ٔٔخص ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح ٝٛٞ َٛح

إ ط٘و٤ٚ ١ٌَٗ دمحم ػ٤خى ٣وخٍد ا٠ُ كي ًز٤َ ططٍٞ حُٔٞهق حُؼَر٢ ٖٓ 

حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش، ٝإ ً٘خ ٫ ٗٞحكن ػ٠ِ طوي٣َٙ ُِظَحع حُ٘وي١ حُؼَر٢، كوي رخص 

ٝحٟلخ  إٔ ٌٛح حُظَحع ؿ٤َ ٌٓظ٘ق طٔخٓخ  ٝؿ٤َ ٓيٍّٝ طٔخٓخ ، ٝٓخ ٣ِحٍ ػَٜ٘ح  

٢ ط٣ٌٖٞ حُ٘خهي حُؼَر٢ حُلي٣غ. ػٔش ٖٓ ٣ؼظَف رو٤ٔش ك٤ش ؿ٤َ أٓخ٢ٓ ك
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ٝٓؼخَٛس ٌُٜح حُظَحع، ٣ٝظليع ػٖ اٗـخُحص رخه٤ش ػ٠ِ حُِٖٓ ٢ٛ ه٤ْ ٗوي٣ش 

ٗظ٣َش ػَر٤ش »ط٘لغ ك٢ طلي٣غ حُ٘ظ٣َش ح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش، كظ٠ إ ٗوخىح  ىػٞح ا٠ُ 

حُٔزيث٤ش ا٠ُ ر٣َٜق حُؼزخٍس، ٓؼَ كٔخّ حُوط٤ذ ح١ٌُ أٓ٘ي ٓوظَكخطٚ « ك٢ ح٧ىد

ػ٬ع حٗط٬هخص أٓخ٤ٓش طٌَ٘ ٓؼِؼخ  ُِ٘ظ٣َش حُظ٢ ٣ٌٖٔ طٍٜٞٛخ ٢ٛ: ح٠ُٝ٧ »

ح٫ٗط٬م ٖٓ حُٞحهغ ح٧ىر٢ حُٔؼخَٛ، ٝحُؼخ٤ٗش ح٫ٗط٬م ٖٓ ٓٞهق طَحػ٢ ٓليى، 

ٝاًح ٣ٌٖٔ َُِٔء إٔ »، «ٝحُؼخُؼش ح٫ٗط٬م ٖٓ حُٔ٘خم ح٧ىر٢ حُؼخ٢ُٔ حُٔؼخَٛ

ؼِغ طظلخػَ أ٬ٟػٚ حُؼ٬ػش ك٢ ؿي٤ُش ىحثٔش ٣ظٍٜٞ ٗظ٣َش ح٧ىد ػ٠ِ ٌَٗ ٓ

ط٠ٖٔ ٌَُ ػَٜ٘ إٔ ٣ٞحُٕ حُؼَٜ ٣ٝظيحهَ ٓؼٚ ٣ٝئػَ ك٤ٚ، كخُٔٞهق ٖٓ 

ٖ: حُٔخكش ح٧ىر٤ش  حُظَحع ٓؼ٬  ٣ظليى رلؼَ طٜخىٓٚ ٝطٞحُٗٚ ٓغ حُؼ٣َٜٖ٘ ح٥ه٣َ

حُلؼ٤ِش ٝحُٔئػَحص ح٧ؿ٘ز٤ش، ٝحُٔٞهق ٖٓ حُٔئػَحص ٣ظليى رلؼَ حُؼخ٤ِٖٓ 

ٌٌٝٛح ىٝح٤ُي. كٜ٘خى إً كًَش ى٣خٌُظ٤ش طٜخى٤ٓش طٞحُي٣ش طظيحهَ ح٥ه٣َٖ، 

ػ٘خَٛٛخ حُٔؼِؼش ٝطظلخػَ ُظوَؽ ط٤ًَزخ  ؿي٣يح  ك٤خ  ى٣٘خ٤ٓخ  هخىٍح  ػ٠ِ طٞظ٤ق 

 حُؼ٘خَٛ حُؼ٬ػش ك٢ ِٗٝع ٓٔظَٔ ا٠ُ حُوِن ٝح٩ريحع ٝحُظـيى.

حؽ اٜٗخ ٗوخ١ ك٢ ٓؼِغ ىحثٔش حُلًَش ٝىحثٔش ح٤ٍَُٜٝس ٝهخىٍس ػ٠ِ اهَ

«ط٤ًَذ ٤ًٔخ١ٝ ًخٗق
(826)

ٖٝٓ حُٞحٟق، إٔ ٌٛح حَُأ١ طو٢ِ٤ أًؼَ ٓ٘ٚ ٝحهؼ٤خ ،  

٧ٗٚ ٫ ٣ؼخ٣ٖ حُٞحهغ رخُيٍؿش حُظ٢ ٣ظـٚ ك٤ٜخ ا٠ُ ط٤ًَذ ؿي٣ي. ُٝؼَ طؤَٓ ٓٞهق 

( ٤٘٣َ ا٠ُ طـ٤ِذ 6891« )حُز٣ٞ٤٘ش ٝحُ٘وي حُؼَر٢ حُوي٣ْ»حُوط٤ذ ٖٓ ه٤٠ش 

خَٛ ك٢ ٓوخٍٗش ٓظؼٔلش، رظوي١َ٣ ر٤ٖ ح٫ٗط٬م ٖٓ حُٔ٘خم ح٧ىر٢ حُؼخ٢ُٔ حُٔؼ

ٌٓٛذ كيحػ٢ ٝر٤ٖ حُ٘وي حُؼَر٢ حُوي٣ْ، ًؤٕ ٗوٍٞ إ حُز٣ٞ٤٘ش طلَم طل٣َوخ  ك٣َُخ  

ر٤ٖ حُؼَٔ ١ً حُز٤٘ش ٝر٤ٖ حُؼَٔ ح١ٌُ ٣لوي حُز٤٘ش، ٝإ ٌٛٙ حُ٘خك٤ش ؿخثزش طو٣َزخ  

ػٖ حُ٘وي حُؼَر٢ حُوي٣ْ.. حُن
(822)

. 

ع حُٔٔظَٔ ا٠ُ رَُٝ ظخَٛس حُظزؼ٤ش ا٠ُ ٝك٢ حُـخٗذ حُٔوخرَ، آٍ ٌٛح حَُٜح

ؿخٗذ ظخَٛس ح٣ُٜٞش، ٝاًح ًخٗض حُظزؼ٤ش ك٢ أٗي ٓظخَٛٛخ ٢ٛ حُظٌٕٞ حُ٘وي١ 

حُـَر٢، ح٫ٓظؼٔخ١ٍ أٝ ح٩ٓز٣َخ٢ُ، كبٕ ح٣ُٜٞش ٫ًص رخُظَحع ٝحُظَحع حُ٘وي١ 

 ٓئ٬ٓ  ٫كظ٠خٕ ٗظ٣َش ػَر٤ش كي٣ؼش ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي.

ُلي٣غ ح٤ُّٞ، أًؼَ ٖٓ أ١ ٝهض ٠٠ٓ أ٤َٓ ٣ٝزيٝ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ح

ح١ٌُ ٗخع ٌٓ٘ ٓطِغ حُو٤٘٤ٔٔخص ك٤غ « حُظِوق»حُظزؼ٤ش حُؼوخك٤ش ٖٓ ٓـَى 

حؿظ٬د حٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش ىٕٝ طٔؼِٜخ أٝ ٠ٜٛٔخ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ 

                                                                 
 121)دمشق( العدد « الموقف األدبي»ػ في « مقترحات مبدئية باتجاه نظرية عربية في األدب»الخطيب، حساـ:  .921
 .26ػ  21ػ ص ص  1981أيار  ػ

ػ أيار  182ػ  181)دمشق( العدد « الموقف األدبي»في مجمة « البنيوية والنقد العربي القديـ»الخطيب، حساـ:  .922
 .22ػ ص 1986ػ تموز 
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حُلي٣غ، ُٝ٘ظًٌَ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ حُٞؿٞى٣ش ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص ِٝٓحٝؿخطٜخ حُو٤ٓٞش 

ل٣َٝي٣ش ٖٓ ؿٜش، ِٝٓحٝؿخص حُٔخ٤ًٍٔش ك٢ أٓٞأ طٔظَٜحطٜخ حُٔظخ٤٘٤ُش ٝحُ

ٝحُـيحٗٞك٤ش ٝٓلخ٤ْٛ ح٫ُظِحّ ح٤ٌُٔخ٢ٌ٤ٗ حُظ٢ أكَُطٜخ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ٝهي 

ك٢ حُٔٔخٍٓش حُؼوخك٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش كظ٠ ٓطِغ « حُظِولخص»طلٌٔظٌٜٙ 

وي٣ش ك٤غ حَُٔؿؼ٤ش حُٔزؼ٤٘٤خص ٝأرَُص ـ ك٤ٔخ أرَُص ـ أٌٗخ٫  ٖٓ حُظزؼ٤ش حُ٘

حُـَر٤ش ٢ٛ حُٔلي ٌَُ ه٤ٔش ٗوي٣ش أٝ أىر٤ش، ٝكًْٞ أىد ػَر٢ ًؼ٤َ ٝكن ٓؼخ٤٣َ 

ٗوي٣ش هخٍؿ٤ش رظؤػ٤َ ٌٛٙ حُظزؼ٤ش، ٓؼَ ْٝٛ ح٫طـخٙ أٝ حٌُٔحٛذ، أٝ ْٝٛ حُؼو٤يس 

 ٝحُظلِد، أٝ ح٫ٗظٔخء أٝ ْٝٛ ح٫ُظِحّ. 

َٟ ُِظزؼ٤ش ؿ٤َ إٔ ٓ٘ٞحص حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٜٗيص ظٞحَٛ أه

حُ٘وي٣ش، أٝ رظؤػ٤َٛخ، أُٜٝخ ح٫ٍطٜخٕ حُٔطِن َُِٔؿؼ٤ش حُـَر٤ش ك٢ ٗوَ حٌُٔحٛذ 

حُ٘وي٣ش ٝؿخُزخ  رؼي طَحؿؼٜخ ك٢ حُـَد ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ حُز٣ٞ٤٘ش ك٢ ا١خٍ ٤ٛٔ٘ش 

أ١َٝكخص حُليحػش حُظ٢ كٜٔض ػ٠ِ أٜٗخ حُ٘ٔؾ ػ٠ِ ٓ٘ٞحٍ حُـَد أٝ ٢ٛ طو٤ِي 

ٌٓحٛذ أهَٟ ٗو٬  ٓزخَٗح  ىٕٝ طٔؼِٜخ حُظٔؼَ ح٬ُُّ ؿَر٢ ًٝل٠. ٝط٬ ًُي ٗوَ 

ػ٣ٞ٠خ  ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ًؤٕ طٌٕٞ ٓئػَح  أٝ ٌٓٞٗخ  ٖٓ ٌٓٞٗخطٜخ، ٫ إٔ طٌٕٞ 

ٓٔوخ  ٓ٘ٞٛخ  أٝ حٓظؼٔخ٫  ؿ٤َ أ٤َٛ ُٜخ، ًٌَٝٗ ٜٓ٘خ: ح٧ِٓٞر٤ش، ٝحُؼ٬ٓخط٤ش، 

حٌُٔحٛذ حُ٘وي٣ش ػ٠ِ  ٝحُظل٤ٌ٤ٌش. ٝػٔش ٌٟٗٞ ح٤ُّٞ ٖٓ ١ـ٤خٕ حؿظ٬د أٝ ٗوَ ٌٛٙ

٤ٍَٓٝس حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، كؤٓخ إٔ طٌٕٞ ر٣ٞ٤٘خ  أٝ ُٖ طٌٕٞ ٗخهيح ، ٝآخ 

إٔ طلٌٝ كٌٝ ؿ٤٘٤ض، أٝ ؿ٣َٔخّ، أٝ طٞىٍٝف، أٝ ى٣ٍيح، أٝ ٛخٍطٔخٕ، أٝ رٍٞ 

ى١ ٓخٕ، أٝ أٗي ٫ طٌظذ ٗويح ، ٗخ٤ٛي ػٖ طل٣َٞ حُ٘وي ا٠ُ ؿيحٍٝ اكٜخث٤ش 

 ظخرش ُـ٣ِش أٗزٚ رخُٔظخٛش أٝ حُظـ٣َذ ح١ٌُ ٫ ١خثَ ٓ٘ٚ.ٝأٌٗخٍ ٛ٘ي٤ٓش ًٝ

ٖٝٓ حُظٞحَٛ حُظ٢ ٗظـض ػٖ ٤ٛٔ٘ش حُظزؼ٤ش حُ٘وي٣ش ظخَٛس طؤ٤َٛ حُ٘وي 

حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ طخ٣ٍوٚ ٝك٢ ر٤جظٚ حُؼوخك٤ش، كخطـٚ حُزلغ ُيٟ ًؼ٣َ٤ٖ ا٠ُ 

ر٤ش ػزَ حٓظ٤ؼخد حُو٤ْ حُظَحػ٤ش حُ٘وي٣ش ٖٓ ه٬ٍ ىٍّ ٗخَٓ ُظطٍٞ حُؼوخكش حُؼَ

حُؼٍٜٞ، ًٌَٝٗ ٖٓ ٌٛٙ حُٔلخ٫ٝص ٓخ هخّ رٚ ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ ك٢ ًظخرٚ ػٖ 

(، ٝك٤ٚ 6891« )حٌُظخرش ٝحُظ٘خٓن»ٝػ٘ٞحٗٚ « ٓلّٜٞ حُٔئُق ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش»

اػخىس ٗظَ ؿ٣ٌٍش ُِٔزيػخص حُؼَر٤ش حٌُٔظٞرش ًظ٘خٓن حُٔوطٞػخص حُ٘ؼ٣َش 

ٓئًيح  إٔ ُِؼوخكش حُؼَر٤ش ه٤ٜٛٞش  ٝحُظز٢٘ ١َٝم حُلي٣غ ٝحُ٘ٞحىٍ ٝؿ٤َٛخ،

طٔؼِٜخ طوخ٤ُيٛخ حَُحٓوش ك٢ ػَٜٛخ حٌُٛز٢، حُؼَٜ ح٢ٓ٬ٓ٩ كظ٠ حُوَٕ 

حُؼوخكش حُؼَر٤ش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش، ٫ ٣ٌظل٢ ُوٍٞ ٓخ إٔ ٣ظٞكَ »حُوخْٓ حُٜـ١َ، كل٢ 

٢ً ٣ؼظزَ ٜٗخ ، ك٬٠  ػٖ ًُي إٔ ٣ٜيٍ ػٖ، أٝ إٔ ٣َه٠ « حٗظظخّ هخٙ»ػ٠ِ 

غ ح٩ؿٔخع ػ٠ِ أٗٚ كـش. ك٤٘جٌ ٣ٌٕٞ حُ٘ٚ ٬ًٓخ  َٓ٘ٝػخ  ٣٘ط١ٞ رٚ ا٠ُ هخثَ ٣و
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ػ٠ِ ِٓطش، ٝه٫ٞ  ٓ٘يٝىح  ا٠ُ ٓئُق ـ كـش. ٌٌٝٛح كوي ًخٕ حُٔئُق ـ حٌَُ٘س أَٓح  

«ٓظؼٌٍ حُظٍٜٞ
(829)

. 

ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛح حُ٘لٞ، ريأص َٓ٘ٝػخص ٗوي٣ش طؤ٤ِ٤ٛش ٟٖٔ ح٤ُٔخم حُوخٙ 

ا٠ُ َٓ٘ٝع َٓ٘ه٢ آهَ ى٫ُش ػ٠ِ حٗظ٘خٍ ُِؼوخكش حُؼَر٤ش ٝٓزيػخطٜخ. ُٝؼ٢ِ أ٤َٗ 

ٌٛٙ حُظخَٛس حُظ٢ طٔظ٘ي ا٠ُ حُوَحءس حُٔؼخَٛس ُِ٘ٚ حُوي٣ْ، ٌٝٛح ٓخ كؼِٚ، ػ٠ِ 

( 6882« )حُزجَ ٝحُؼَٔ»ٓز٤َ حُٔؼخٍ أ٠٣خ  ٫ حُلَٜ، كخطْ حٌَُٜ ك٢ ًظخرٚ 

كِوي حٗويص »ح١ٌُ هيّ ك٤ٚ ٓٔخٍٓش ٗوي٣ش طؤ٤ِ٤ٛش ٖٓ ىحهَ حُٜ٘ٞٙ ٗلٜٔخ، 

حىص ٢ُ حُٜ٘ٞٙ، كَٔص ك٢ ٓظخٛخطٜخ ـ ُْٝ أ٢ِٓ ػ٤ِٜخ هَحءط٢ كو٢. ك٤غ أٍ

رَ ًخٗض ط٬ٛٞط٢ ٝٝٓخث٢ِ ا٠ُ طِي حُظ٬ٛٞص آط٤ش ٖٓ ٗؼخع حُ٘ٚ ٗلٔٚ، ٖٓ 

«ؿَٓٚ ح١ٌُ ٣يٍٝ ك٢ُٞ، ٣ٝلَٝ ػ٠ِ ٍإ٣ش ك٠خثٚ
(824)

. 

إً، ػٔش ٍٓٞم ٌُٜٙ حُظخَٛس حُظ٢ طؼظَف ُِظؤ٤ُق حُؼَر٢ رو٤ٜٛٞظٚ 

٣ًَِٓش حُوَحءس ا٠ُ حُٜ٘ٞٙ ٝٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٗق ٜٓ٘خ »وَ ٝطوخ٤ُيٙ، ٣ٝ٘زـ٢ ٗ

 ػ٠ِ كي طؼز٤َ حٌَُٜ ٗلٔٚ.« ٓؼ٠٘ أٝ ى٫ُش

ٖٝٓ حُظٞحَٛ حُظ٢ ٗظـض ػٖ ٤ٛٔ٘ش حُظزؼ٤ش حُ٘وي٣ش أ٠٣خ  ظخَٛس طؤ٤َٛ 

ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ٖٓ طوخ٤ُيٛخ حٍُٔٞٝػش ىٕٝ ٓزخُـش أٝ حىػخء، ٝىٕٝ طو٤َِ أٝ 

وخى حُؼَد إٔ حُظَحع حَُٔى١ هخرَ ُظلي٣غ حَُٔى حُىٍحء، ُوي ٍأٟ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘

حُؼَر٢ حَُحٖٛ ٝططٍٞٙ ٟٖٔ ه٤ٜٛٞظٚ، ٣ٌٝٔ٘٘خ إٔ ٗؤهٌ ٓؼخ٫  ُٜئ٫ء حُ٘وخى 

(، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ 6882« )حَُٝح٣ش ٝحُظَحع حَُٔى١»ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ ك٢ ًظخرٚ 

ٖٓ أؿَ »ٓئُلٚ ػخُؾ ك٢ ٓظ٘ٚ ٜٗٞٛخ  ٍٝحث٤ش ٓظؼيىس، كبٕ حٌُظخد ٟٓٞٞع 

، ٌٝٛح ٛٞ ػ٘ٞحٗٚ حُؼخ٢ٗ. ٝهي ًخٕ ٓ٘طِوٚ ك٢ َٓ٘ٝع ه٤٠ش «ؿي٣ي رخُظَحعٝػ٢ 

حَُٝح٣ش ٢ٛٝ ٓخ طظؼِن « اٗظخؿ٤ش»ُِظٔخإٍ ػٖ »ٓؼخ٣٘ش « حُظؼخُن ح٢ُٜ٘»

رخُظَحع حَُٔى١ ك٢ رؼٞ طل٬٤ٜطٚ، ٝى٫ُش ٌٛٙ ح٩ٗظخؿ٤ش ٝأرؼخىٛخ ٝٝظخثلٜخ، 

وٌ حُظَحع ٟٓٞٞػخ  ٝٓوخٍٗظٜخ رٔخ هيٓظٚ ُ٘خ ٜٗٞٙ ك٣ٌَش أٝ ٗوي٣ش، ٢ٛٝ طظ

ك٢ ٓ٘خه٘ش ىحثٔش ٝٓٔظي٣ٔش ُو٤٠ش »، رٜيف ح٩ٜٓخّ «ُٔئح٫طٜخ ٝطؤ٬ٓطٜخ ٝٓٞحهلٜخ

«ٗلٖ ٝح٥هَ»هي٣ٔش ؿي٣يس طظَٜ رـ
(821)

. 

                                                                 
ػ )ترجمة عبد السالـ بنعبد العالي( « الكتابة والتناسخ ػ مفيـو المؤلف في الثقافة العربية»كيميطو، عبد الفتاح:  .923

 .14ػ  13ػ ص ص 1985دار التنوير ػ بيروت ػ المركز الثقافي العربي ػ الدار البيضاء 

 .7ػ مصدر سابق ػ ص« البئر والعسل»الصكر، حاتـ:  .924

ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار « الرواية والتراث السردؼ ػ مف أجل وعي جديد بالتراث»يقطيف، سعيد:  .925
 .31ػ ص 1992البيضاء 
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إ حُظزؼ٤ش حُ٘وي٣ش ٗخهٜش ُِؼ٤خٕ ٝٓئٍهش، ٌُٖٝ حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخ٤٘٤ٗخص 

أؿَ طؼ٤َٔ ٜٗيص ٓلخ٫ٝص ٓٞحؿٜش طٔظـٞد حُظَحع ك٢ ػ٬هظٚ رخُٔؼخهلش ٖٓ 

 حُوطخد ح٤ٌُُٗٞٞخ٢ُ ك٢ ٝػ٢ حُظَحع ٝٝػ٢ حُلخَٟ ٓؼخ ، ٓخ ىحّ ٫ ٓلَ ٖٓ ًُي.

 حالة نقد القصة والسرد: -2-3

ريأص ٓؼ٠ِش طزؼ٤ش حُ٘وي حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ حُلي٣غ ٓغ ريء ح٠ُٜ٘ش َٓطٜ٘خ  

ُِظل٤ٌَ ح٧ىر٢ حُؼَر٢ رو٤٠ظ٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ ٛٔخ: حُو٤٠ش ح٠ُٝ٧ كْٜ كٌَس حُوٜش 

ٜخ ؿَر٤ش، كبٓخ إٔ طٌٕٞ طو٤ِيح  ُِوٜش حُـَر٤ش كظ٠ طـيٝ، رخُٜٔطِق ػ٠ِ أٗ

حُؼَر٢ ح١ٌُ ٓخى ُٓ٘خ  ٬٣ٞ١ ، ك٤٘ش أٝ ٫ طٌٕٞ، ُٝؼَ حٌُحًَس ٫ ط٠ٔ٘ ٓجخص 

ح٧رلخع حُظ٢ ٝؿٜض ؿٜيح  أٗزٚ رخ٠ُخثغ ػٖ أ١ حُوٜٚ حُؼَر٤ش ح٠ُٝ٧ ك٢ 

ؿَٟ ٌٛح ك٢ َٜٓ، حُؼَٜ حُلي٣غ ًخٗض ك٤٘ش ك٢ ٌٛح حُوطَ حُؼَر٢ أٝ ًحى. ٝ

( ُٔلٔي ك٤ٖٔ ٤ٌَٛ ًؤٍٝ هٜش ك٤٘ش، ػْ كؼَ ٗوخى 6869« )٣ُ٘ذ»ٝطليػٞح ػٖ 

ٌٛح حُوطَ أٝ ًحى ٓغ هٜٚ ٝهٜخ٤ٖٛ آه٣َٖ ٖٓ أهطخٍْٛ ًظخرخ  ٧ٍٝ هٜش 

ك٤٘ش أ٠٣خ . ٝحُو٤٠ش حُؼخ٤ٗش ٢ٛ كْٜ ٗظ٣َش ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ػ٘ي حُؼَد حُظ٢ حكظَ 

حُويحٓش ِٓى٣ٍٖ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ح٧هَٟ ػ٠ِ  ك٤ٜخ حُ٘ؼَ َٓطزش ؿخ٤ُش ا٠ُ كيّ

أٜٗخ أى٠ٗ اريحػخ ، ُٝؼِٚ حُٔٞهق ٖٓ حُظَحع حُ٘ؼ١َ رَٓظٚ. ٌٌٝٛح طٜخٍع حُ٘وي ٓغ 

ٌٛح حُلْٜ ح١ٌُ ٗظَ ا٠ُ حُوٜش، ا٠ُ ٝهض ٤ُْ رزؼ٤ي، ػ٠ِ أٜٗخ ٤ٓيحٕ ُِٔلٔ٘خص 

، ٝػ٠ِ أٜٗخ حُزي٣ؼ٤ش أ٠٣خ ، ٝػ٠ِ أٜٗخ ٓٔخكش ُِظَر٤ش ٝحُظ٣ٌٜذ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧

« حُٔوظطق»أىد أؿ٘ز٢ ٝحكي ٫ ١خثَ ٍٝحءٙ، ُٝ٘ظؤَٓ ٓخ َٗ٘طٚ ى٣ٍٝخص 

ٓٔخ ٝػوٚ دمحم ًخَٓ حُوط٤ذ  6811ٝ  6991ك٤ٔخ ر٤ٖ « ح٤٠ُخء»ٝ« ح٬ٍُٜ»ٝ

(. ًخٕ حَُٜحع ٝحٟلخ  ر٤ٖ كْٜ كٌَس حُوٜش 6881« )ٗظ٣َش حَُٝح٣ش»ك٢ ًظخرٚ 

ي٣غ ُٜخ، ٝهي أهٌ حَُٜحع أٌٗخ٫  ًـْ٘ أىر٢ ٝر٤ٖ طوزَ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُل

٣ٌٖٔ إٔ ٗيٍؿٜخ ك٢ ٤ٓخم ٗخَٓ أػْ ٛٞ حَُٜحع ر٤ٖ حُظو٤ِي حُـَر٢ ٝحُظو٤ِي 

حُظَحػ٢ رٔؼ٠٘ طط٣ٞغ كٖ حُوٜش ٤ُٔظٞػذ أٌٗخ٫  ه٤ٓٞش. ٖٝٓ أٓق أٗٚ َٛحع 

١خٍ أٓيٙ رٔزذ ػِٝف أػ٬ّ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ػٖ ُٝٞؽ كٖ حُوٜش كظ٠ 

ٕ حُؼ٣َٖ٘ ك٤ٖ ًٔزض حُوٜش ًظخرخ  ٓؼظز٣َٖ ك٢ ػيس أهطخٍ ح٧ٍرؼ٤٘٤خص ٖٓ حُوَ

ػَر٤ش ٫ٝ ٤ٓٔخ َٜٓ ٝر٬ى حُ٘خّ، ٝك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص ٗخكق حُوٜخٕٛٞ ًظخد 

ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ح٧هَٟ، ٜٝٓ٘خ حُ٘ؼَ، ٝك٢ حُؼوٞى حُظخ٤ُش طويٓض حَُٝح٣ش ػ٠ِ 

ر٢ رـخثِس ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش ح٧هَٟ. ٤ُْٝ كيػخ  ١خٍثخ  إٔ ٣لُٞ ٍٝحث٢ ٝهخٙ ػَ

ٛٞ ٗـ٤ذ ٓللٞظ، كوي حٓظٞص حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ػ٠ِ ػَٕ  6899ٗٞرَ ػخّ 

ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ه٬ٍ أهَ ٖٓ ٜٗق هَٕ ٖٓ حُِٖٓ. ٝإٔ ٣لُٞ ٗـ٤ذ 

ٓللٞظ كٌٜح ٣ؼ٢٘ أٗٚ أ٤َٛ أ٫ٝ ، ٫ٝ ٣ٜ٘ؾ حُظو٤ِي حُـَر٢ ٝكيٙ؛ ٝاٜٗخ حػظَحف 

 خ ىٍٝ حُ٘وي حُو٢ٜٜ؟رؤٛخُش حُوٜش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ك٤ٌق كَٜ ًُي؟ ٝٓ
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أىد حُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٝٓزذ »ًظذ دمحم ػزي هللا ػ٘خٕ ػٖ  6891ك٢ ػخّ 

ٍ: «ٟؼلٚ ك٢ ح٥ىحد حُؼَر٤ش ٌُٜح »، ٝٗؼ٠ ٓٔظوزَ ٌٛح حُـْ٘ ح٧ىر٢ ح٧ٓٞى ٝهخ

ًِٚ أػظوي إٔ حُٔٔظوزَ ٤ُْ ٧ىد حُوٜٚ، ٝإٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حٌُظخرش ٤ٓزو٠ ك٢ 

٣ش ٝح٧ىر٤ش حُؼخٓش ٓخ رو٤ض حُل٤خس ح٤ٓ٬ٓ٩ش هخثٔش ٌٓخٗٚ رؼ٤يح  ػٖ ح٠ُٜ٘ش حُلٌَ

ػ٠ِ أُٜٛٞخ ٝطوخ٤ُيٛخ ح٧ػ٤ِش، ٝٓخ رو٢ ٨ُه٬م ٝحُو٬ٍ ٓؼ٤خٍٛخ 

«ح٢ٓ٬ٓ٩
(821)

 . 

ٓئًيح  إٔ  6841ػْ « حُوٜش ػ٘ي حُؼوخى»ر٤٘ٔخ ًظذ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ػٖ 

ش حُوٜش ٢ٛ ٗؼَ حُي٤ٗخ حُلي٣ؼش. ٝٓزذ آهَ ٫ ٣وَ ػٖ ٌٛح ك٢ هطَٙ ٛٞ َٓٝٗ»

حُوٜش ٝحطٔخػٜخ ُـ٤ٔغ ح٧ؿَحٝ، ٓٔخ ٣ـؼِٜخ أىحس ٛخُلش ُِظؼز٤َ ػٖ حُل٤خس 

ح٩ٗٔخ٤ٗش ك٢ أَٗٔ ٓؼخ٤ٜٗخ. ٌُُي طٞؿي هٜش ػخ١ل٤ش، ٝهٜش ٗؼ٣َش، ٝهٜش 

طل٤ِ٤ِش، ٝهٜش كِٔل٤ش، ٝهٜش ػ٤ِٔش، ٝهٜش ٤ٓخ٤ٓش، ٝهٜش حؿظٔخػ٤ش. ُٝؼَ 

٣ٖ ٣وظَكٜٔخ ح٧ٓظخً حٍُ٘ٔٞ ك٢ حُظؼز٤َ ٣ٌٕٞ ٓوخٓخ  أٛيم ٖٓ حُٔوخ٤ٖٓ حٌُِ

حٌُز٤َ، ٣وٜي حُؼوخى، ٝى٫ُظٚ ٝحٟلش ك٢ إٔ حُوٜش أرَع كٕ٘ٞ ح٧ىد حُظ٢ هِوٜخ 

«ه٤خٍ ح٩ٗٔخٕ حُٔزيع ك٢ ؿ٤ٔغ حُؼٍٜٞ
(829)

. 

حٓظظذ ح٧َٓ ُِوٜش ك٢ ح٧ٍرؼ٤٘٤خص ًٔخ ًًَٗخ، رل٠َ ٓزيػ٤ٜخ أٓخ حُ٘وخى 

ُظ٘خهٞ أك٤خٗخ  أهَٟ، كٌخٗٞح ٣َٕٝ ٍأ٤٣ٖ ٣ظيحه٬ٕ أك٤خٗخ ، ٣ٝ٘ل٬ٜٕ ا٠ُ كيّ ح

حَُأ١ ح٧ٍٝ ٣ٔخُؽ كٖ حُوٜش رخ٧ٌٗخٍ حُو٤ٜٜش حُظَحػ٤ش، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٔوخٓش، 

« كٖ حُوٜش ٝحُٔوخٓش»ٝه٤َ ٓؼزَ ػٖ ٌٛح حَُأ١ ٛٞ ؿ٤َٔ ِٓطخٕ ك٢ ًظخرٚ 

(، ٝأهٜٚ رخ٩ٗخٍس ٧ٕ ٓوخ٫طٚ ًظزض، َٝٗ٘ص ك٢ حُي٣ٍٝخص ٝح٩ًحػش 6819)

خ٢ٗ ٝٛٞ حُٔخثي كظ٠ ح٤ُّٞ ا٠ُ كيّ ًز٤َ ك٤ؼزَ ػ٘ٚ ك٢ ح٧ٍرؼ٤٘٤خص، أٓخ حَُأ١ حُؼ

ح١ٌُ ١زغ ٧ٍٝ َٓس ك٢ « كٖ حُوٜش حُو٤َٜس»ٍٗخى ٍٗي١ ك٢ ًظخرٚ 

حُو٤٘٤ٔٔخص، ػْ ١زغ رؼي ًُي َٓحص، ؿ٤َ إٔ حُْٜٔ ٤ُْ ١زؼخطٚ حُٔظٌٍَس، رَ 

٤ش حػظٔخىٙ حػظٔخىح  ٤ًِخ  ُيٟ حُزخكؼ٤ٖ ٝح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ٝحُ٘وخى ح٣ٌُٖ ٟٝؼٞح ًظزخ  ٓيٍٓ

حُوٜش »ٝؿخٓؼ٤ش ٝٗوي٣ش طوِيٙ أٝ ط٘ٔوٚ، ٖٝٓ ًُي أ٤َٗ ا٠ُ ًظخد ػ٣ِِس ٣َٓيٕ 

حُوٜش حُو٤َٜس، ىٍحٓش »(، ًٝظخد حُطخَٛ أكٔي ٢ٌٓ 6891« )ٝحَُٝح٣ش

 (.6899« )ٝٓوظخٍحص

٫ٝ ٣ئٖٓ أٛلخد حَُأ١ حُؼخ٢ٗ ا٫ رخُظو٤ِي حُـَر٢ ُِوٜش، كوي حٓظوَؿٞح 

٤ٖ حُـَر٤٤ٖ ْٜٝٓ٘ حُل٢َٔٗ ؿ٢ ى١ حُوٜخثٚ ٝحُٔؼخ٤٣َ ٖٓ ٗٞحٓن حُوٜخٛ

                                                                 
ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ػ « مصادر نقد الرواية في األدب العربي الحديث في مصر»اليوارؼ، أحمد إبراىيـ:  .926

 .24ػ ص 1979

)إعداد وتقديـ دمحم كامل « نظرية الرواية»ػ عف كتاب  1945سبتمبر  31ػ  635العدد « الرسالة»نشرت في  .927
 .166الخطيب( ػ مصدر سابق ػ ص
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ٓٞرخٓخٕ، ٝح٢َُٓٝ حٗطٕٞ ط٤٘وٞف، ٝح٤٤ٌ٣َٓ٧ٖ حىؿخٍ اٍ، رٞ ٝأٝ ـ ١َ٘ٛ، 

ٝريح كظ٠ ٓطِغ حُٔزؼ٤٘٤خص أٗٚ ٫ ٓؼخٍ ُِوٜش ا٫ حُوٜش حُـَر٤ش، ٝؿَص ٓلخًٔش 

حُلٖ حُو٢ٜٜ ٝحُوطخد حُو٢ٜٜ ٝح٫طـخٛخص حُو٤ٜٜش ٝحُظلي٣غ حُو٢ٜٜ 

ُـَر٢، ٝحٗظَ٘ حُوٜٚ حُظو٤ِي١ ٝحُظؼ٢ٔ٤ِ ح١ٌُ ٣لٌٝ رخُٔوخٍٗش ٓغ حُوٜٚ ح

كٌٝ حُـَد ٝحكظَ حُٞحؿٜش، ٌُٖٝ حَُٜحع ح١ٌُ ىحهِٚ ػَٜ٘ ح٩كٔخّ حُلخؿغ 

، 6819رخ٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش أٝحهَ حُٔظ٤٘٤خص ٝح١ٌُ ٝؿي ًٍٝطٚ حُٔؤٓخ٣ٝش ك٢ ٣ِٛٔش 

 هي أىهَ حُوٜش ك٢ ٓيحهَ ٓوظِلش رظؤػ٤َ ططٍٞ حُ٘وي حُو٢ٜٜ أ٠٣خ ، ح١ٌُ

حًظ٘ق، ٓغ حُظٌخ٤ُق حُزخٛظش ُٞػ٢ حٌُحص، إٔ كٌَس حُوٜش ٤ُٔض ٗظخؽ هٜش 

رؼ٤ٜ٘خ، ٝأٜٗخ طٔظ٘ز٢ ٖٓ هٜٚ حُ٘ؼٞد ًِٜخ، ٍٝرٔخ ًخٗض ح٩ٗخٍس ٓغ حًظ٘خف 

 حَُٔى ٝط٘ٞػٚ ٝطَحػٚ ك٢ ًَ طـَرش ه٤ٜٜش.

ُوي طؼَف حُ٘وخى حُؼَد ٓظؤه٣َٖ، ٍرٔخ ٓؼَ حُـَد ح٧ٍٝٝر٢، ٫ٝ ٤ٓٔخ 

حُٔظليس ٝح٣٫ُٞخص حُٔظليس، ا٠ُ اٗـخُ ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘ حَُّٝ،  كَٗٔخ ٝحٌُِٔٔش

ٝهٜٞٛخ  اٗـخُ ك٬ى٤ٔ٣َ رَٝد ح١ٌُ أ١ِن حُ٘ظَس حُـي٣يس ُلٌَس حُوٜش ٝػِْ 

طٌَ٘ حُلٌخ٣ش ٝحُوٜخثٚ حُز٘خث٤ش ُِوٜش، ٝطلي٣ي ٤ٛؾ ػ٤ِٔش ُِظلل٤ِ ٝحُلٞحكِ  

(، ًخٗض 6828« )ٍٓٞكُٞٞؿ٤خ حُلٌخ٣ش حُ٘ؼز٤ش»ٝح٧ؿَحٝ ك٢ ًظخرٚ حٍُٜٔ٘ٞ 

هٜٜ٘خ »أٍٝ حٓظلخىس ٖٓ ىٍّ حَُٔى٣خص ك٢ ٤ٗ٬ٌٗظٜخ ُيٟ ٗز٤ِش ارَح٤ْٛ 

(، ػْ طِظٚ ٓلخُٝش أهَٟ ٧كٔي 6894« )حُ٘ؼز٢ ٖٓ حَُٝٓخ٤ٔٗش ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش

(، ٝٛٞ ىٍّ ٤ُٜخًَ 6894« )ىٍحٓخص ٤ٌِ٤ٛش ك٢ هٜش حَُٜحع»٢ٛٞٔٓ 

ًٔخ أٟٝل٘خ ك٢ كَٜ  حُوٜٚ حُ٘ؼز٢ ًٔخ طظ٤لٜخ حُيٍحٓخص حُز٣ٞ٤٘ش ٝحَُٔى٣ش،

 ٓخرن.

٬ٗٝكع إٔ حُظطٍٞ ك٢ حُ٘وي حُو٢ٜٜ حُؼَر٢، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طزؼ٤ظٚ 

حُظخَٛس أ٠٣خ ، هي طٞؿٚ ا٠ُ حُوٜٚ حُ٘ؼز٢، ٝٛٞ ح٧ىد ح١ٌُ ُْ ٣ؼظَف رٚ، 

ٝظَ ؿ٤َ ٢ٍٔٓ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش، ٝؿي٣َ رخًٌَُ إٔ حُوٜٚ 

حُٔؼخهلش حُٔؼٌٞٓش ػ٠ِ حُوٜٚ حُـَر٢  حُ٘ؼز٢ أٓخٓخ  ٛٞ ح١ٌُ ٓخٍّ ٗٞػخ  ٖٓ

حُلي٣غ، أ١ طؤػ٤َ ػوخكش ٓـِٝس طخرؼش ػ٠ِ ػوخكش ؿخ٣ُش حٓظؼٔخ٣ٍش أٝ ٤ٓظَٝر٣ُٞٞش، 

ػ٠ِ ًزخٍ حُوٜخ٤ٖٛ حُـَر٤٤ٖ ك٢ « أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»ك٬ ٣ٌَ٘ أكي ح٤ُّٞ طؤػ٤َ 

« ك٢ رٖ ٣وظخٕ»حُؼَٜ حُلي٣غ، ٗخ٤ٛي ػٖ طؤػ٤َ هٜٚ ػَر٢ آهَ ٓؼَ 

 حُن.«..٘ش٤ًِِش ٝىٓ»ٝ

َٛ ٣ؼ٢٘ ٌٛح إٔ حُ٘وي حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ هي طلٍَ ٖٓ حُظزؼ٤ش ه٬ٍ حُؼوي٣ٖ 

ح٧ه٣َ٤ٖ؟ إ ح٩ؿخرش ٢ٛ أٗٚ ٓخ ُحٍ ٣يٍٝ ك٢ كِي حُظزؼ٤ش، ٝإٔ ػيىح  ٖٓ ظٞحَٛ 

:َ  طلٍَٙ طٌَٔ ٓؼ٤ٜخ، ٝأ٤َٗ ا٠ُ رؼٞ ٌٛٙ حُظٞحٛ



 ـ 531ـ  

رخُوٜش إ أرَُ ظخَٛس ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٢ٛ ططٍٞ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ ٝحُ٘وي١ 

ؿ٘ٔخ  أىر٤خ  ٍٓٞٛٞ حُظوخ٤ُي هي ٣٘زغ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ٖٓ طَحػٚ حَُٔى١، ُٝؼَ 

حُـخثذ ـ ىٍحٓش »أرلخع ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ ٍحثيس ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٫ٝ ٤ٓٔخ ًظزٚ 

حُلٌخ٣ش ٝحُظؤ٣َٝ ـ ىٍحٓخص ك٢ حَُٔى »(، 6899ٝ« )ك٢ ٓوخٓش ُِل١َ٣َ

 (.6889« )ٗٔخم حُؼوخك٤شحُٔوخٓخص: ىٍحٓش ك٢ ح٧»( 6899ٝ« )حُؼَر٢

ٝػٔش ظخَٛس ػخ٤ٗش ٢ٛ ططٍٞ حُٔٞهق حُ٘وي١ ٖٓ كٌَس حُوٜش ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ 

ح٫ػظَحف رؼ٘خَٛ حُوٜٚ حٌُخِٓش ك٢ حٍُٔٞٝع حُو٢ٜٜ حُؼَر٢، ٢ٛٝ 

ػ٘خَٛ ٓخٍٜٓخ هٜخٕٛٞ ًؼَ ٓٔخٍٓش ٓظَحكوش ٓغ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش حُـي٣يس، 

ػٖ حٓظؼٔخٍ حُوخٙ حُؼَر٢ حُلي٣غ ٝٛ٘خى ح٤ُّٞ ىٍحٓخص ٝأرلخع ٗوي٣ش ًؼ٤َس 

ٌُٜٙ حُؼ٘خَٛ ٓؼَ ح٧رلخع ػٖ حٓظؼٔخٍ حَُٔى حُظَحػ٢ ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞظ أٝ 

 ؿٔخٍ حُـ٤طخ٢ٗ أٝ ٓلٔٞى حُٔٔؼي١ ٝؿ٤َْٛ.

ٝطٔظ٘ي ٌٛٙ حُظخَٛس ا٠ُ ظخَٛس أرؼي ٝأٓزن ك٢ حُظخ٣ٍن ٢ٛ طؼ٤ٔن حُزلغ 

حُوخٙ ٣ٞٓق  ك٢ ؿٌٍٝ حُوٜش حُؼَر٤ش، ًٝخٕ أٗخٍ ا٠ُ ًُي ػ٠ِ حٓظل٤خء

(، ٝطٌٖٔ 6891« )حُوٜش حُو٤َٜس ٗظ٣َخ  ٝططز٤و٤خ  »حُ٘خ٢ٍٗٝ ك٢ ًظخرٚ حُٜـ٤َ 

أ٤ٔٛش ٌٛح حُزلغ ك٢ حُظ٤ًٞي ػ٠ِ إٔ كٖ حُوٜش ٤ُْ ٗظخؿخ  ؿَر٤خ ، ٝإٔ حُوٜش 

ٍحكوض ٤َٔٓس ح٩ٗٔخٕ ٌٓ٘ ١لُٞظٚ ح٠ُٝ٧. ػْ هٚ كخٍٝم هٍٞٗي ؿٜٞىح  ٍحثيس 

ُؼَر٤ش طٔل٤ٜخ  ٨ٌُٗخٍ حُو٤ٜٜش ك٢ حُـخ٤ِٛش ُِزلغ ك٢ حُظ٣ٌٖٞ ح٧ٍٝ ُِوٜش ح

( 6891« )ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ـ ػَٜ حُظـ٤ٔغ»ٝح٬ٓ٩ّ ح٧ٍٝ، كٌخٕ ًظخرٚ 

ح١ٌُ ىحكغ ك٤ٚ ػٖ حُوٜش حُؼَر٤ش ك٢ حٍُٔٞٝع ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ح٠ُخٍد حُـٌٍٝ 

ك٢ ح٧ٍٛٞ ح٠ُٝ٧ »ك٢ حُظخ٣ٍن ٝح٧ٓطٍٞس ٓؼخ ، ٝر٤ٖ رـ٬ء ك٢ ًظخد آهَ 

(، إٔ ًؼ٤َح  ٖٓ حُيح٤ٍٖٓ حُؼَد ك٢ ٓطِغ ح٠ُٜ٘ش 6882« )ش حُؼَر٤شَُِٝح٣

هطؤ حػظزخٍ ح٧ٌٗخٍ حُيٍح٤ٓش حُٔوظِلش ٨ُىد أٌٗخ٫  ٝحكيس ٓغ ٓؼخُْ »ٝهؼٞح ك٢ 

حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ٝحُلٌَ حُـَر٢ ح١ٌُ ريأص أٓظ٘خ طظَٜ، ٝطظؤػَ رٚ رٌَ٘ أٝ 

ح٣ش ٝأىد حُوٜش رآهَ، ٝحٗيٍؽ طلض حُوطؤ أىد حَُٔٔف، ٝٓؼٚ أىد حَُٝ

«حُو٤َٜس، رَ ٝأىد حُٔوخٍ أ٠٣خ  
(829)

. 

إ ًظخرٚ حُؼخ٢ٗ ٓؼَ ًظخرٚ ح٧ٍٝ ٍى ػ٠ِ ٓوُٞش ٓٔظوَس ػ٘ي حُيح٤ٍٖٓ ٝحُ٘وخى 

ح٣ٌُٖ حٓظِٔٔٞح ُيحثَس حُظزؼ٤ش، ط٘ل٢ ٓؼَكش ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ رخُلٖ حُو٢ٜٜ، 

ٍُٔٞٝع. ٌٌٝٛح، ٝط٘ل٢ ٝؿٞى ٌٛح حُلٖ أ٬ٛ  ك٢ ى٤ٗخ ح٩ريحع حُؼَر٢ ح٧ىر٢ ح

أطخكض ٌٛٙ حُ٘ظَس حُـي٣يس ُِظَحع حُو٢ٜٜ حُٔ٘خم ُِزلغ ك٢ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ 

حُو٢ٜٜ حُظ٢ ػَكٜخ حُظَحع ًخُٔ٘خظَحص ٝحُـيٍ ٝحُوٚ ٝح٤َُٔس حٌُحط٤ش 

طخ٣ٍن حُظََٓ حُ٘ؼ١َ ػ٘ي حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش »ٝؿ٤َٛخ، ًٌَٝٗ ٖٓ ٌٛٙ ح٧رلخع 

                                                                 
 .7ػ مصدر سابق ػ ص« في األصوؿ األولى لمرواية العربية»ؽ: خورشيد، فارو  .928
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، ًٝ٘خ أَٗٗخ ا٠ُ أًؼَ ٖٓ ًظخد ػٖ (6889ُٔلٔٞى حُٔويحى )« ٝك٢ ٛيٍ ح٬ٓ٩ّ

 ٌٛٙ ح٧ٌٗخٍ حَُٔى٣ش ك٢ كَٜ ٓخرن.. حُن.

ًٝخٕ حُزخكؼٕٞ ٝحُ٘وخى هي ىٍٓٞح ػ٠ِ ٗلٞ ؿ٤َ ٓ٘ظظْ ح٧ٌٗخٍ حُو٤ٜٜش 

ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ٫ طزيٝ ه٤ٜٜش ٧ٍٝ ِٝٛش ًؤىد 

خًٌَُ ك٢ ٌٛح حُـَحرش ٝحُؼـخثذ ٝحَُك٬ص ٝحُٔ٘خٓخص ٝؿ٤َ ًُي، ٝأهٚ ر

 (.6891« )حُز٤٘ش حُو٤ٜٜش ك٢ ٍٓخُش حُـلَحٕ»حُٔـخٍ ًظخد ك٤ٖٔ حُٞحى 

ُْٝ ٣ٌظق حُزخكؼٕٞ ٝح٧ًخى٤ٔ٣ٕٞ ٝحُ٘وخى ريٍّ أٌٗخٍ حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ 

حُظَحػ٤ش، رَ ػٔن حُزلغ ك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص رخَُٔى حُؼَر٢ ح١ٌُ أْٓ ُٚ ًٔخ أَٗٗخ، 

أرلخع ٝٓوخ٫ص ًؼ٤َس كٍٞ ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، كظَٜص 

ؿٞحٗذ أٝ ر٤٘ش حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش.  ٖٓ حُٔل٤ي حُظ٤ًٞي ك٢ ٌٛح حُٔ٘ل٠ ػ٠ِ إٔ 

ىٍحٓش حَُٔى٣ش حُؼَر٤ش رَٛ٘ض ػ٠ِ ط٘ٞع أٌٗخٍ أٝ أٗٞحع حُ٘ؼَ حُو٢ٜٜ 

حُظَحػ٢ ٝػَحثٚ ٖٓ حُوَحكش ا٠ُ ح٤َُٔس حُ٘ؼز٤ش ا٠ُ حُٔوخٓش ا٠ُ حُٔ٘خّ ا٠ُ 

 ٠ ح٤ُِِش ا٠ُ حُلٌخ٣ش ا٠ُ حُوزَ.. حُن.حُٔٔخَٓس ا٠ُ حُٔ٘خظَس اُ

أٓخ حُظخَٛس حُظخ٤ُش ك٢ٜ ططٍٞ حُٔٞهق حُ٘وي١ ٖٓ ٗظ٣َش حُوٜش رل٠َ 

٤ٗٞع ىٍحٓش حَُٔى ٗلٔٚ، كخؿظ٘ض ٌٓظزش حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ريٍحٓخص 

 ططز٤و٤ش ٝٗظ٣َش كٍٞ حَُٔى ٝر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١ ٝٗظ٣َش حُوٜش ٝحَُٝح٣ش.

ٛ :ٍ َ ٣ؼ٢٘ إٔ حُ٘وي حُو٢ٜٜ حُؼَر٢ هي طلٍَ ٖٓ حُظزؼ٤ش ٗؼ٤ي ١َف حُٔئح

ه٬ٍ حُؼوي٣ٖ ح٧ه٣َ٤ٖ؟ ٝٗؼ٤ي ح٩ؿخرش ٢ٛ أٗٚ ٓخ٣ِحٍ ٣يٍٝ ك٢ كِي حُظزؼ٤ش، ٝإٔ 

ػيىح  ٖٓ ظٞحَٛ طلٍَٙ، ًٔخ ٍأ٣٘خ، طٌَٔ ٓؼ٤ٜخ ُِوَٝؽ ٖٓ حُٔؤُم ح١ٌُ ٛٞ 

لظخؽ ا٠ُ ك٠خ١ٍ ٝك١ٌَ هزَ إٔ ٣ٌٕٞ أىر٤خ  ٝٗوي٣خ . إ حُظطِغ ا٠ُ حُظلٍَ ٣

ط٤ٌٖٔ ِٓطش حُٔؼَكش ٤ٍَٓٝٝس اٗظخؿٜخ ك٢ حُٔـظٔغ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٖٝٓ 

حُٞحٟق إٔ ٓؼَ ٌٛح حُظطِغ ٓخ ٣ِحٍ أ٬ٓ  ٣٘ظـَ ػ٤ِٚ حُٔ٘ظـِٕٞ ػ٠ِ حهظ٬ف 

حؿظٜخىحطْٜ ٝاٌٗخ٤ُخطٜخ ٝط٘خه٠خطٜخ ؿخُزخ ، ٧ٗ٘خ ُٞ أٗؼٔ٘خ حُزلغ ك٢ حُٔلخ٫ٝص 

٘ـيٛخ طـٚ رٔؼَ ٌٛٙ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُ٘وي٣ش ُِظوِٚ ٖٓ ٍروش حُظزؼ٤ش، كٔ

ٝحُظ٘خه٠خص، ٌٝٛح ًِٚ ٣لظخؽ ا٠ُ رلغ آهَ، ػ٠ِ أ٢٘ٗ ٓؤهيّ كخُش ٝحكيس ٢ٛ 

 ٗـَ حُ٘خهي ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ.

 عبد الفتاح كيميطو نموذجاً: -2-4

ًؼ٤َٕٝ ٫ ٣ؼَكٕٞ ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ، ٧ٓزخد طظؼِن رخُؼُِش حُؼوخك٤ش ر٤ٖ 

٠ِ اٗخػش حُؼوخكش حُؼَر٤ش ح٤ِٛ٧ش ٝحٗظ٘خٍ حٌُظخد هطَ ػَر٢ ٝآهَ، ٓٔخ ٣ئػَ ػ

حُؼَر٢. ٝط٤ٔ٘ش حُؼوخكش حُؼَر٤ش رؼي ًُي. ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ، رخكغ ٝٗخهي ٓظ٤ِٔ ٖٓ 

حُٔـَد حُؼَر٢، ٝٛٞ أٓظخً ك٢ ٤ًِش ح٥ىحد رـخٓؼش حَُرخ١، ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ ؿ٤َ 

ش حُؼَر٤ش، ٝك٢ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ر٤ٖ حُ٘وخى حُؼَد ح٣ٌُٖ ٣وٟٕٞٞ ٓؼًَش طؤ٤َٛ حُؼوخك
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ٓويٓظٜخ حُظؼ٣َذ ٝحُظلي٣غ حُٔٔظ٘ي ا٠ُ أٛخُش ٗخىٍس طظَٜ ك٢ ىٍحٓخص ٌٛح 

حَُؿَ ٝأرلخػٚ. ُٝؼِ٘خ ٗؼَف حُوخٍة رـٜٞىٙ حٌُز٤َس ٝحطـخٛٚ حُٞحػن حُٔٔظ٤َ٘ 

اُحء ه٤٠ش ٖٓ أهطَ حُو٠خ٣خ حُظ٢ طٞحؿٚ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، أػ٢٘ رٜخ ه٤٠ش 

ٌّٕٞ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش حُؼَر٤ ش حُلي٣ؼش ك٢ ه٠ْ حُظ٤خٍحص حُل٣ٌَش حُٔظٜخٍػش، ط

ٝطؤػ٤َ حُٔؼخهلش ػ٠ِ ٤ٍَٓٝس حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ٝٓزخُـش حػظٔخٍ ح٧ى٣ذ حُؼَر٢ رلٌَس 

ح٧ىد ًٔخ ٣٘ظـٜخ حُـَد. ُوي ىٍّ ٤ِ٤ًطٞ ح٧ىد ك٢ كَٗٔخ، ٌُٝ٘ٚ ك٤ٖ ٣ٌظذ، 

أٝ حٛط٬كخطٚ، كبٗٚ رؼ٤ي ًَ حُزؼي كظ٠ ػٖ حُٔظخَٛ ح٤ٌُِ٘ش ك٢ حُٔ٘خٛؾ حُـَر٤ش 

ؿخٛيح  إٔ ٣ٜٞؽ ٜٓ٘ـٚ ٖٓ هزَ حُٔٔخٍٓش حٌُحط٤ش حُُٔٞٛٞش رظَحػٜخ حُؼ٣َن ك٤ٖ 

 ط٘يؿْ رّٞؿيحٕ ح٧ٓش، ٝطزيع أىرٜخ ح٤ٛ٧َ.

٫ ٣ًٌَ ٤ِ٤ًطٞ، ك٢ ىٍحٓخطٚ ٝأرلخػٚ، ٜٓطِلخ  ؿَر٤خ  ٫ٝ ٜٗخ  أؿ٘ز٤خ  ػ٠ِ 

حُ٘وي، كٜٞ ٣ـظٜي  ٓز٤َ حُظؼخهق أٝ حُظلخٛق، ٝػ٘يٓخ ٣ٔظويّ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ك٢

٫ٓظؼٔخُٚ ٜٓ٘ـخ ، ك٬ ٣ٌٕٞ ٗويٙ ٓٔظؼخٍح  أٝ ٓزخَٗح ، رَ ٣ـؼِٚ أِٓٞرخ  أٓظخ٣ًخ ، 

 ػ٠ِ كي طؼز٤َ ػزي حٌُز٤َ حُوط٤ز٢، أ١ كخػ٬  ٝطؼ٤ٔ٤ِخ  ٣٘زغ ٖٓ اريحع ٣وع.

ًظذ ٤ِ٤ًطٞ ًظزخ  ه٤ِِش، ٝٛللخطٜخ ه٤ِِش )ٓـٔٞع ٛللخص ًظزٚ رخُؼَر٤ش ٫ 

ٌُٖٝ ٌٛح حُو٤َِ ٟٝؼٚ ك٢ ٜٓخف أك٠َ حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ٛللش،  ٣911ظـخُٝ 

« حُٔئُق ٤ٗٝخ٤١٘ٚ»( 6891ٝ« )حُلٍٜٞ»حُؼَد.. ٛيٍ ُٚ ًظخرخٕ رخُل٤َٔٗش 

 ( ٝٓزؼش ًظذ رخُؼَر٤ش ٢ٛ:6891)

  6892ح٧ىد ٝحُـَحرش ـ ىٍحٓخص ر٣ٞ٤٘ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ـ ر٤َٝص. 

 َر٤ش ـ طَؿٔش ػزي ح٬ُّٔ ر٘ؼزي حٌُظخرش ٝحُظ٘خٓن ـ ٓلّٜٞ حُٔئُق ك٢ حُؼوخكش حُؼ

 .6891حُؼخ٢ُ ـ ر٤َٝص ـ حُيحٍ حُز٠٤خء 

  6899حُـخثذ ـ ىٍحٓش ك٢ ٓوخٓش ُِل١َ٣َ ـ حُيحٍ حُز٠٤خء. 

  6899حُلٌخ٣ش ٝحُظؤ٣َٝ ـ ىٍحٓخص ك٢ حَُٔى حُؼَر٢ ـ حُيحٍ حُز٠٤خء. 

  6889حُٔوخٓخص ـ حَُٔى ٝح٧ٗٔخم حُؼوخك٤ش ـ حُيحٍ حُز٠٤خء. 

 6881ٍ حُز٠٤خء ُٔخٕ آىّ ـ حُيح. 

  6881حُؼ٤ٖ ٝح٧رَس ـ ىٍحٓش ك٢ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش ـ حُوخَٛس   . 

ػ٢٘ ٤ِ٤ًطٞ ك٢ ًظخرخطٚ رٔلّٜٞ حُظؤ٤ُق ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ ٝأٗٔخهٚ ١َٝحثوٚ 

« ح٧ىد ٝحُـَحرش»٫ٝ ٤ٓٔخ حَُٔى حُؼَر٢، ًٝخٕ ٠ٔٓ حُوط٤ز٢ ك٢ طوي٣ٔٚ ٌُظخد 

ي ٣ؤهٌ ػ٠ِ ػخطوٚ حُظٞحَٛ ٓغ حُظَحع ٌٛٙ حُيٍحٓخص رٔؼخرش ٓيهَ ُ٘وي أىر٢ ؿي٣

ا٠ُ »حُؼَر٢ ًٌُٝي حُ٘ظ٣َخص حُلي٣ؼش حُٔظِٜش رٟٔٞٞع حٌُظخرش، أٗٚ ٢َٓ٣ 

طيه٤ن رؼٞ حُٜٔطِلخص: ح٧ىد، حُ٘ٞع، حُ٘ٚ، طخ٣ٍن ح٧ىد، حَُٔى... ٝكؼ٬ ، 

أٗٚ ٣ؼَف ًَ ٟٓٞٞع ٖٓ ٌٛٙ حُٟٔٞٞػخص رخٗظزخٙ ٓلظَُ. ٝرط٣َوش طي٣ٍـ٤ش، 

ٜٓلٞد ر٘ٞع ٖٓ حٌَُٔ حُ٘خىٍ ك٢ ٓـخٍ حُ٘وي ح٧ىر٢، ك٢ٌِ ٣ٞؿي ا٫ أٗٚ حٗظزخٙ 

أ١ ٣ظٔؼَ ٗظ٣َخص ٝٓ٘خٛؾ حُظل٤َِ، « ٗوي٣خ  »ٌٛح ح٧ه٤َ، ٣ظلظْ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ 
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ًُٝي رخٓظ٘زخ١ ح٧ٌٗخٍ ح٧ٓظط٤و٤ش « أىر٤خ  »ٖٝٓ ؿٜش ػخ٤ٗش، ٣ظلظْ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ 

َ ٖٓ إٔ ٣ٜزق ك٘خ  ٌُِظخرش ُظل٤ِِٚ كظ٠ ٣ظٌٖٔ ٤ُْ كو٢، ٖٓ حُلي٣غ ػٜ٘خ ريهش، ر

«حُو٤ٜٛٞش، ٝك٘خ  ٓظ٘خهٜخ ، أ١ ًظخرش ٗوي٣ش رخُٔؼ٠٘ حُؼ٤ٔن
(828)

. 

ٝحُوط٤ز٢ ٓخَٛ ك٢ ط٤ٛٞلٚ ُؼطخء ٤ِ٤ًطٞ حُ٘وي١، كخ٧ه٤َ ٣ؼَٔ ريأد 

ٝٛزَ ٝطٞحٟغ ك٢ ٜٓ٘لخص حُظَحع حُؼَر٢ ٤ُئًي ىٕٝ ُزْ ح٤ٍَُٔٝس ح٩ريحػ٤ش 

ٕ٘ٞ حُوٜش ٝحُٔوخٓش ٝحُلٌخ٣ش. رَ ٣ظٔغ حُو٬هش ُِظؤ٤ُق حُؼَر٢ ح١ٌُ ٫ ٣َ٘ٔ ك

ح٧ىد »ٌُظذ ح٧هزخٍ ٝحُظَحؿْ ٝح٤َُٔ ٝحُٔؤػٍٞحص حُ٘ؼز٤ش، كل٢ ًظخرٚ ح٧ٍٝ 

ػخُؾ ك٢ هٔٔٚ ح٧ٍٝ ٓلخ٤ْٛ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ٝط٤ٜ٘ق ح٧ٗٞحع ٝهٞحػي « ٝحُـَحرش

حَُٔى. ٝهيّ ٬ٓكظخص ٜٓ٘ـ٤ش كٍٞ ىٍحٓش ح٧ىد ح٢ٌ٤ٓ٬ٌُ: ٓلّٜٞ حُلَى 

ّٜٞ ط٬كْ أؿِحء حُ٘ٚ أٝ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش، ٝٓلّٜٞ حُ٘خػَ ك٢ حُٔزيع، ٝٓل

حُظَحع حُؼَر٢. ٝطؼٔن ك٢ حُؤْ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ًظخرٚ ك٢ رلغ حُـَحرش ٝح٧ُلش ر٤ٖ 

أٍٓطٞ ٝحُـَؿخ٢ٗ ٝٓلّٜٞ حَُٔى ٝحٌُظخرش ػ٘ي حُل١َ٣َ، ٝٓلّٜٞ ح٧ىد ػ٘ي 

ُِٔلٞظ إٔ حُِٓو١َ٘، ٝحَُٔى ك٢ حُِٔق ٝحُ٘ٞحىٍ ٝكٌخ٣خص حُٔ٘يرخى. ٖٝٓ ح

حُيٍحٓخص ؿ٤ٔؼٜخ ٫ طـخىٍ ٓلّٜٞ حَُٔى ٝططز٤وخطٚ حٌُؼ٤َس ك٢ حُظَحع حُؼَر٢. 

:ٍ  ٣ٝؼَِ ٤ِ٤ًطٞ ػ٘خ٣ظٚ رخَُٔى، ك٢ حكظظخك٤ش ًظخرٚ، ٣ٝوٞ

حَُٔى ٣زظية ػخىس رٞٛق ٓلَ أٝ حَٜٗحف أٝ ًٛخد، ٓخ أًؼَ حَُٝح٣خص »

كَّ ٣٘طِن، أٝ هطخٍ  ٝح٧ك٬ّ حُظ٢ طلظظق رٜٔ٘ي ١خثَس طوِغ، أٝ ٤ٓخٍس ط٘يكغ، أٝ

٣ٔظؼي ُٔـخىٍس حُٔلطش، أٝ ١خثَ ٣ط٤َ، أٝ رخهَس طزلَ، ٌٛٙ حُلًَش ط٘وَ حُزطَ 

ٖٓ ك٠خء ا٠ُ ك٠خء. ٝطؼ٤َ حُٔئحٍ حُٔؼَٝف ٓخًح ٤ٓليع؟ ٤ُْ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ 

إٔ ٣٘ظوَ حُزطَ ا٠ُ ك٠خء ػـ٤ذ طٌٔ٘ٚ حُـٖ ٝحُؼلخ٣ٍض. حُْٜٔ ٛٞ إٔ ٣ـي ٗلٔٚ 

ٔغ رٚ كو٢، أٝ طـ٤ذ ػ٘ٚ ٓيس ٣ٞ١ِش، أٝ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼَكٚ، أٝ ٓ« آهَ»ك٢ ك٠خء 

«٣ظٍٜٞ إٔ ٣ـظخُ ٣ٞٓخ  ٓيهِٚ
(891)

. 

٣ٝـي ك٢ ١ز٤ؼش حَُٔى حُؼَر٢ ؿخٗزخ  ٫ ٣ول٢ ٖٓ حُـَحرش، ٣ٝظؤًي ٌٛح 

ػ٘يٓخ ٣ظؼِن ح٧َٓ رٔئُلخص هي٣ٔش طليٛخ ػظزش ٤ُ٘ٓش ٤ُْ ٖٓ »حُ٘ؼٍٞ رخُـَحرش 

َٕٝ حُؼظزش ك٤ظـُٕٞٞ ك٢ حُٔخ٢ٟ حَُٜٔ حؿظ٤خُٛخ ٓخ أًؼَ حُوَحء ح٣ٌُٖ ٫ ٣زٜ

ًٔخ ٣ظـُٕٞٞ ك٢ حُلخَٟ، ٝٓخ أًؼَ حُوَحء ح٣ٌُٖ ٣ولٕٞ ػ٘ي حُؼظزش ٫ٝ ٣ـَإٕٝ 

)أٝ ٫ ٣زخُٕٞ( رخؿظ٤خُٛخ ٝٓخ أًؼَ حُوَحء ح٣ٌُٖ ٣ويٕٓٞ ٍؿ٬  ٣ٝئهَٕٝ أهَٟ، 

ػ٠ِ أ٣ش كخٍ ًِ٘خ ٣ؼِْ إٔ طلي٣ي حُٔٔظوزَ َٕٓٛٞ رظلي٣ي حُٔخ٢ٟ، ٝطلي٣ي 

 ٕ رظلي٣ي حُـَحرش.حُٔخ٢ٟ َٓٛٞ
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أ١ إٔ ٤ِ٤ًطٞ ٫ ٣يٍّ حَُٔى حُؼَر٢ ٝك٠خء حُـَحرش ُٔـَى حُيٍّ، 

كخُٔٔؤُش طظؼِن رٞػ٢ حٌُحص رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧، ُٝؼَ هظخٓٚ ُيٍحٓظٚ ػٖ حَُٔى 

 حُٔ٘يرخى١ ٣ٌ٘ق رؼٞ أِٓٞرٚ حُ٘وي١:

كٌخ٣خص حُٔ٘يرخى رٔؼخرش كٞحٍ، أٝ ؿيٍ، ر٤ٖ ح٫ٗـ٬م ٝح٫ٗلظخف، طٔخٓخ  »

وخكش حُٔؼخَٛس ُٜخ )حُـخكع ٓؼ٬ ( حُظ٢ طظ٤ِٔ رخ٫ُظلخّ ر٤ٖ ػ٘خَٛ ٓؤُٞكش ًخُؼ

ٝأهَٟ ؿ٣َزش ر٤ٖ حُزَ ٝحُزلَ. ٝح٤ُّٞ ٖٓ ٣ٌَ٘ إٔ حُٔ٘يرخى ٓخ ٣ِحٍ ٣وخ١ز٘خ 

ػزَ حُوَٕٝ ٣ٝٔؤُ٘خ ػٖ ػ٬هخط٘خ رخُؼخُْ حُٔؤُٞف ٝرخُؼخُْ حُـ٣َذ )حُـَر٢(؟ ُوي 

ٍ: حُٔخم  ًؼَ كليطٚ. ػ٠ِ حُوٜٞٙ ٌٓ٘ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش )حٗظَ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخ

ػ٠ِ حُٔخم ٧كٔي كخٍّ حُ٘ي٣خم، ٝكي٣غ ػ٠ٔ٤ رٖ ٛ٘خّ ٣ُِِٞٔل٢(. ٤ُْٝ ك٢ 

ح٧كن ٓخ ٣٘زت إٔ ػٜي ـ حُٔ٘خىرش ـ هي حٗظ٠ٜ، رٜلش أٝ رؤهَٟ، ًِ٘خ ح٤ُّٞ، ك٢ 

«حُؼخُْ حُؼَر٢ ٓ٘يرخى
(896)

. 

، ك٢ 6891ك٤ٖ حُظو٤ض ٓغ ٤ِ٤ًطٞ، ك٢ حَُٔس ح٠ُٝ٧ رخُيحٍ حُز٠٤خء ػخّ 

ًخٕ ٤ِ٤ًطٞ أهَد ا٠ُ ١خرغ حُٔؼوق ح٧ٗـ٢ٌِٗٞٔٓٞ، ٣ئػَ « حُ٘وي ٝح٩ريحع»ٗيٝس 

حُؼُِش ٝحُٜٔض، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طؼو٤لٚ حُؼَر٢ ٝحُل٢َٔٗ ح١ٌُ ٣َٜ ا٠ُ 

ح٧ٟٞحء ٝطلز٤ٌ ح٫ٗوَح١ ك٢ ؿٔخػش، ٝحُِٜلش ا٠ُ ط٣ٌٖٞ ٣َٓي٣ٖ ٣ظزؼٕٞ أٓظخًح  

ا٠ُ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ح٩ٗـخُ ح٩ريحػ٢ كظ٠  ك٢ ٓيٍٓش ك٣ٌَش أٝ ك٤٘ش ٝحكيس، ٝحُظٞم

هزَ اٗظخؿٚ. ًخٕ ٤ِ٤ًطٞ ٗ٘طخ  ك٢ طؤَٓ أػٔخٍ حُ٘يٝس، ٗي٣ي ح٫ٛظٔخّ رٔخ ٣يٍٝ ك٢ 

ح٧رلخع ٝحُظؼو٤زخص ٝحُٔ٘خه٘خص حُؼخٓش، ه٤َِ ح٫ُظلخص ا٠ُ حُلٞحٍ حُؼ٘خث٢ أٝ 

 حُظل٤ٌَ رٜٞص َٓطلغ.

٢ حُؼَر٢، حٗط٬هخ  حطلن ٓؼ٢، ػ٠ِ ك٤خء، إٔ ٗظليع ك٢ كخَٟ حُ٘وي ح٧ىر

ٖٓ طـَرظٚ حُوخٛش، ٝٓؼخ٣٘ش أرَُ ح٧ٛٞحص حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش حُٔئػَس ك٢ ػوخكظ٘خ، 

ػْ حٗو٠ض أ٣خّ حُ٘يٝس ػ٠ِ كَٛٚ ا٫ ٣زٞف رَأ١ ك٢ طـخٍد ح٥ه٣َٖ ٝأكٌخٍْٛ، 

٣َٟ أٗٚ أ٤ٖٓ ٧ِٓٞرٚ ك٢ حُ٘وي، كـخُز٤ش « حُلٌخ٣ش ٝحُظؤ٣َٝ»ٖٝٓ ٣وَأ ًظخرٚ 

َٜ ك٢ حُظَحع حُؼَر٢، رخٓظؼ٘خء ًظخر٤ٖ ُـخرَ ػٜلٍٞ َٓحؿؼٚ ٜٝٓخىٍٙ ط٘ل

ٝٗٞه٢ ٤ٟق، ًخٗض ح٩ٗخٍس ا٤ُٜٔخ طٞػ٤و٤ش، ًٝظخد ٝك٤ي ٤ُل٠٤ ارَح٤ْٛ ػزي 

ٝؿيٙ ٓـخ٫  ُظؼ٘ض ىٍّ « حُظَؿٔش حٌُحط٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ»حُيح٣ْ ػٖ 

ق آ٤ُظٜخ حُظَحع، ٓٔخ ٫ ٣ظلن ٓغ أِٓٞرٚ ح١ٌُ ٣٘طِن ٖٓ حُٜٔ٘لخص حُظَحػ٤ش ٌُ٘

َّٔى ك٤ٜخ، ٣ٝظ٤ق ُ٘خ طؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ػزي ح٣ٌَُْ ػزي  حُل٣ٌَش ٝحُل٤٘ش ٝهٜخثٚ حُ

ف ا٠ُ ؿخٗذ ٖٓ أِٓٞرٚ حُ٘وي١:« حُلٌخ٣ش ٝحُظؤ٣َٝ»حُيّح٣ْ ك٢ ًظخرٚ  َّ  إٔ ٗظؼ

                                                                 
 .86المصدر نفسو ػ ص .931



 ـ 535ـ  

حُلي٣غ ػٖ حٌُّحص ـ أٝ كي٣غ حٌُحص ـ ػَف ػيّس ٓظخَٛ، كٔذ حُؼّوخكخص »

٠ رخ٧ٝطٞر٤ٞ ّٔ ؿَحك٤خ: ٌٛح ٣ؼ٠٘ أٗٚ ٣ظلظّْ ػ٤ِ٘خ أ٫ّ ٗوَأ ٝحُؼٍٜٞ، رل٤غ إٔ ٓخ ٣ٔ

ّٔخثيس  ش، ر٘لْ حُٔوخ٤٣ْ ٝحُٔلخ٤ْٛ حُ ّٓ ٤َ حُوي٣ٔش رٜلش ػخ ّٔ طؼ٣َق حرٖ هِيٕٝ ٝحُ

٤َس حُلي٣ؼش أٝ ٤ٔٗخٜٗخ ػ٘ي  ّٔ ح٤ُّٞ، ٌٛح ٫ ٣ؼ٠٘ إٔ رخ٩ٌٓخٕ اُـخء ٓؼَكظ٘خ رخُ

٤َس حُوي٣ٔش. كخ٧ٝطٞر٤ٞؿَحك٤خ كخَٟس ك٢ ح٧ًٛخٕ ٝ ّٔ َ أكوخ  ٓؼَك٤ّخ  ىٍحٓش حُ ٌّ ط٘

ّْٜ ٛٞ إٔ  ٤َس حُوي٣ٔش. حُٔ ّٔ ٣ؼَٟ، رخهظ٬ف، كٜٔ٘خ ٨ُكن حُٔؼَك٢ّ ح١ٌُ طَٓٔٚ حُ

 ٗلٌٍ ٝٗلظخ١ كظ٠ّ ٫ ٗلٌْ ػ٠ِ ٜٗٞٙ ٤ٌ٤ٓ٬ًش رٔؼخ٤٣َ ػ٣َّٜش.

ٌّٖ حُزي٤ّٛخص طـ٤ذ أك٤خٗخ  ػٖ حُزَٜ. كٜ٘خى ٖٓ ٣ظؤٓق،  ٌٛح ٢ٗء ري٢ّٛ، ُ

 ّٔ ٤َس حُوي٣ٔش طزظؼي ػٖ حًُّ٘ٔٞؽ حُلخ٢ُ، ًٔخ إٔ رٜلش ٣َٛلش أٝ ٤ٟ٘ٔش، ٌُٕٞ حُ

ٛ٘خى ـ ٌٝٛح ٢ٗء ٓؼَٝف ـ ٖٓ ٣ِّٞ حٌُٜٔح٢ٗ ٝحُل١َ٣َ ٧ٜٗٔخ ُْ ٣ظو٤يح روٞحػي 

ٝح٣ش، ػ٘يٓخ ٫ طيٍّ حُّٜ٘ٞٙ حُوي٣ٔش ٌُحطٜخ كبّٜٗخ ٫ ٓلخُش طزيٝ  َّ ّٜش ٝحُ حُو

ًٌّ٘ٝ، كٖٔ حُزخكؼ٤ٖ ٖٓ ٠٣ل٠ ٛزـش حُٔطِن ػ٠ِ  أِٓٞد ٓ٘ٞرش رخُّ٘وٚ ٝحُ

٤َس حٌُّحط٤ش حُلي٣ؼش ٣ٝؼظوي أٗٚ أِٓٞد  ّٔ ٤َس حُوي٣ٔش « ١ز٤ؼ٢»حُ ّٔ كظزيٝ ُٚ حُ

ّٜللخص حُظ٢ ٫ طظ٬ءّ ٓغ حًُّ٘ٔٞؽ  ٓ٘لَكش ٫ طٔظو٤ْ ا٫ّ ك٢ ٛللخص ه٤ِِش، أ١ حُ

« ح٫ٓظطَحىحص ٝحُظّل٬٤ٜص»حُلخ٢ُ، ٌٌٝٛح كبّٗٚ ٫ ٣لْٜ ُٔخًح ٣للَ حُظؼ٣َق رـ 

رٖ هِيٕٝ ٥ٝه٣َٖ ٫ ٣لْٜ ٧ٗٚ ػٟٞخ  ػٖ إٔ ٣٘ظَ اػزخص ٍٓخثَ ّٓطُٞش ٫»ٝ

«ا٠ُ حُّ٘ٚ ًٔخ ٍٝى، ٣٘ظَ ا٤ُٚ ًٔخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ
(892)

. 

ٍٝرٔخ ًخٕ ٌٛح حُظؼ٤ِن حُٞك٤ي ػ٠ِ ٗـَ ؿ٤َٙ حُّ٘وي١ ط٤ٜٔيح  ُظطٍٞ ك٢ 

ؽ ُٚ ح٫ٗوَح١ أًؼَ ك٢ حُّ٘٘خ١ حُؼوخك٢ حُؼَر٢ ٝكٞحٍ حُلؼخ٤ُّش  ّٞ أِٓٞرٚ حُ٘وّي١ ٣ٔ

حٛ٘ش. هيّّ ٤ِ٤ًطٞ ا٠ُ ٗيٝس حُّ٘وي٣ش  َّ رلؼٚ ح٠ُٝ٧ ػٖ « ح٧ىد ٝح٩ريحع»حُ

َّٔى « حُـَؿخ٢ٗ ٝحُوٜش ح٤ِٛ٧ش» ح١ٌُ ٤ٌٕٓٞ ىحكؼخ  ُـٜيٙ حُزخٍُ ك٢ ىٍحٓش حُ

، ٝك٤ٚ حٓظطخع إٔ ٣ويّّ ىٍٓخ  ػ٤ِٔخ ، «حُلٌخ٣ش ٝحُظؤ٣َٝ»حُؼَر٢، ٝٛٞ ٓخىّس ًظخرٚ 

َّٔى حُؼَر٢ ًٔخ ٛٞ حؿظٜخى، ٝٛٞ رلغ ك٢ ح٣ُّٜٞش ٝحُظّؤ٤َٛ،  ػٖ ؿ٠٘ هخر٤ِّخص حُ

ٍآٛخ ك٢ ًظذ حُظَّحؿْ )حُظؼ٣َق رخرٖ هِيٕٝ ٍٝكِظٚ ؿَرخ  َٝٗهخ ( ًٝظذ حُز٬ؿش 

ف ا٠ُ ٍؿخٍ  ّٞ كش )حُظّ٘ ّٞ ٝػِّٞ حُِّـش )أَٓحٍ حُز٬ؿش ُِـَؿخ٢ٗ( ًٝظذ حُٔظٜ

٣خص(، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًظذ حُوٜٚ ٝحُلٌخ٣خص ًٔخ ك٢ ىٍحٓظٚ  ِّ ف ٫رٖ حُ ّٞ حُظّٜ

 «.٤ًِِش ٝىٓ٘ش»ٝ« أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»٣ش ٖٓ ُلٌخ

َّٔى حُؼَر٢،  ٟق ٤ِ٤ًطٞ أَٓح  ك٢ ؿخ٣ش ح٤ٔٛ٧ش ٛٞ حُـزٖ ح١ٌُ ُلن حُ ّٞ ٣

َّٔى حُؼَر٢ حُلي٣غ، هٜش  ٧ٓزخد حُـَٜ رٚ أٝ طـخِٛٚ، ٝػيّ طٞظ٤لٚ ك٢ حُ

َّٔى حُؼَر٢  ٍٝٝح٣ش َٝٓٔك٤ش ٟٝٓٞ ًُي ٖٓ أؿ٘خّ أىر٤ش، ٌُٜح حهظُِٞح حُ

ٍٓخُش حُظٞحرغ »ٝ« ٤ًِِش ٝىٓ٘ش»ٝ« أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»٢ٛ  رؼ٘ٞحٗخص ه٤ِِش
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هَٕٝ ٖٓ »٫ٝ ٢ٗء ؿ٤َ ًُي. « ٍٓخُش حُـلَحٕ»ٝ« حُٔوخٓخص»ٝ« ٝحُِٝحرغ

ى ٣وظُِٜخ ُي ك٢ أٍرؼش أٝ هٔٔش ػ٘خ٣ٖٝ ػْ ٫ ٣ٌظل٢ رٌٜح ـ ٌٛح ٣ٌظذ  َّ حُٔ

٫ٝ ٤ِ٤ًطٞ ـ رَ ٣٘ؼَى أٗٚ ٫ ٠َٟ٣ رٌٜٙ حُٔئُلخص ٫ٝ ٣ؼظزَٛخ ٗٔخًؽ ٛخُلش، 

«٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ اػ٬ٕ حكظوخٍٙ ُٜخ ه٤٘ظٚ ٖٓ ٛٞحٕ ح٥رخء ٝح٧ؿيحى.
 (899)

. 

ػْ ٣٘ؼ٢ ٤ِ٤ًطٞ حُٔلّٜٞ ح٤٠ُّن ٨ُىد ُيٟ حُّ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣ٜزّٕٞ 

َّٔى   ٝكيٙ، ٣ٝوٜٕٞ أٛ٘خكخ  أهَٟ ٫ ٣ؼيٜٝٗخ أىر٤ش:« ح٧ىر٢»حٛظٔخْٜٓ ػ٠ِ حُ

َّٔى ُٖ طظويّ ٓخ ىحّ حُـ١َ ٓٔظَٔ» ، «حُظوٜٚ« »ح  ٍٝحءإٔ ىٍحٓش حُ

ٝٓخ ىحّ حُؼي٣ي ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ُْ ٣لط٘ٞح ا٠ُ إٔ ٤ٓيحٕ حٛظٔخْٜٓ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ 

َّٔى حُؼَر٢ رٔوظِق ك٘ٞٗٚ ٝٓظخَٛٙ. إ حُلٞحؿِ حُظ٢ ٠ٗؼٜخ ر٤ٖ ح٧ٗٞحع، ُٜخ  حُ

ٓخ ٣ٔٞؿٜخ، ٌُٜٝ٘خ طظَ ٗٔز٤ش، كٜ٘خى ه١ٞ٤ ًؼ٤َس ط٘يّ ح٧ٗٞحع ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، ٝػ٠ِ 

ٓؼ٬  إٔ ٣ظـخَٛ « أُق ٤ُِش ٤ُِٝش»ك٤غ ٫ ٣ـُٞ ُٖٔ ٣يٍّ  ػيّس ٓٔظ٣ٞخص،

«طخ٣ٍن حُطز١َ ٍٝكِش حرٖ رط١ٞش ًٝظذ حُظَّحؿْ
(894)

. 

إٔ ٓخ ٤ٔ٣ِ ٗوي ٤ِ٤ًطٞ، ٛٞ ٓؼش حُ٘ظَس ا٠ُ ح٧ىد، ٝح٫ٗط٬م ٖٓ 

حُّٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش ًحطٜخ، ٣لخٍٝٛخ ك٢ ُٜٓ٘خ ٝٓخ ٣زو٠ ٜٓ٘خ ػ٠ِ َٓ ح٧ُٓخٕ، 

ح٣ٌَُْ ك٤ٜخ ك٤ٜٜٞٗخ ٣ٝللع ُٜخ هٜخثٜٜخ ك٢ أٗٔخم ٣ٔظوَؽ حُِئُئ ٝحُؼ٤ٖٔ 

ط٤٠٘ي ٫ طؼٔق ك٤ٜخ ٫ٝ ٓـخ٫س، ٝرلظق أٓجِظٜخ ػ٠ِ حُؼَٜ ُظوٍٞ ٌٛٙ حُّٜ٘ٞٙ 

َّٔى حُؼَر٢ ح١ٌُ ٣ٌظ٘ق ٓـيّىح   ر٤َٔ ٓ٘ظٞٓظٜخ حُٔؼَك٤ش ٝحُـٔخ٤ُش، أٗٚ ىٍّ حُ

ٝحُٔؼخ٤٣َ  ػ٠ِ ٣ي١ ٤ِ٤ًطٞ، ٤ُْ رٔوخ٤٣ْ ٝٓؼخ٤٣َ ٓـظِزش، رَ رؤكيع حُٔوخ٤٣ْ

حُظ٢ طظ٤لٜخ حُٔ٘خٛؾ حُّ٘وي٣ش حُلي٣ؼش. ك٢ ىٍحٓظٚ ُِٔوخٓش حٌُٞك٤ش ُِل١َ٣َ، ٣َ٘ف 

 ٤ِ٤ًطٞ أِٓٞرٚ حُّ٘وي١ أ٠٣خ :

ّٔخروش ارَحُ ؿخٗذ ٖٓ حُوِل٤ش حُظ٢ طيػْ » ًخٕ حُٜيف ٖٓ ح٬ُٔكظخص حُ

لِْ، حُٔوخٓش حٌُٞك٤ّش، ٢ٛٝ هِل٤ش ٣ٔظل٤َ طؤ٣ٍوٜخ، ٓؼِٔخ ٣ٔظل٤َ طؤ٣ٍن حُو٤خٍ ٝحُ

ُوي كخُٝض ٖٓ ه٬ٍ طل٤َِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ػيّس أٗٞحع 

ّ٘ؼَ حُوَحكش، حُٔؼَ( ٝا٠ُ ػٍٜٞ ٓوظِلش )حُـَؿخ٢ٗ، حرٖ  )حُوطخد حُز٬ؿ٢، حُ

حُٔؼظِ، أُق ٤ُِش ٤ُِٝش، ح٤ُٔيح٢ٗ(، كخُٝض ٍر٢ ِِٓٔش ٖٓ ح٧ُٝحؽ: حُّٜ٘خٍ، ح٤َُِّ 

ّْ٘ٔ ـ حُؤَ ـ  ّٔطل٢ ـ حَُٔ٘ٝػ٤ش ـ ح٩ىّػخء.... ـ حٍُّ٘ٞ ـ حُّظ٬ّ ـ حُ حُٞحهغ ـ حُ

ف ػ٤ِٜخ رٜلش أىم ػ٘ي ىٍحٓظ٘خ ُٔوخٓش حُل١َ٣َ َّ «ح٫ُىٝحؽ، ٓ٘ظؼ
(891)

. 

 ٣ٔظلخى ٖٓ ٌٛح حُؼَٝ حُٞؿ٤ِ ُ٘ظخؽ ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ حُّ٘وي١ ٓخ ٢ِ٣:

                                                                 
 .6مصدر سابق ػ ص -األدب والغرابة .933

 .6مصدر سابق ػ ص -الحكاية والتأويل  .934

 .5ػ ص 1987ػ دار توبقاؿ ػ الدار البيضاء « الغائب ػ دراسة في مقامة لمحريرؼ»كيميطو، عبد الفتاح:  .935
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٣ويّّ ػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ ٗلٔٚ ػ٠ِ أٗٚ أكي حُٔ٘ظـ٤ِٖ حُو٬ثَ رظؤ٤َٛ  -6

ىر٤ش حُؼَر٤ش، ٝإٔ حُزلغ ك٢ كيحػ٤ش ٌٛٙ ح٧ؿ٘خّ ٣ٌٖٔ ك٢ طظزغ ح٧ؿ٘خّ ح٧

حُظوخ٤ُي ح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش ًٔخ طظزيٟ ك٢ ًُي حُظَحع حُٜخثَ ٖٓ ح٧ٌٗخٍ ح٧ىر٤ش 

ٖٓ ٝحُزَ٘، ٝاًح ًخٕ ٤ِ٤ًطٞ هي حهظخٍ  ِّ ٝحُل٤٘ش حُّ٘خرؼش ٖٓ كٞحٍ ٓوظزَ ٓغ حُ

َّٔى ح٧ىر٢، كبٕ آه٣َٖ ُزلٞػٚ ؿخٗزخ  ٖٓ ٌٛٙ حُظوخ٤ُي ح٧ىر٤ش، أػ٠٘ رٚ ح ُ

٣ٔظط٤ؼٕٞ إٔ ٣ؼَٔٝح حُزلغ ك٢ ه٠خ٣خ حُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ ح٧هَٟ، ك٢ حُ٘ظ٣َش 

 ح٧ىر٤ش أٝ حُ٘ؼَ أٝ حَُٔٔف أٝ ؿ٤َ ًُي.

ك٤ٖ ٣ئَٛ ٤ِ٤ًطٞ رلؼٚ ك٢ حَُٔى حُؼَر٢، كبٗٚ ٣ئَٛ رلؼٚ حُّ٘وي١  -2

ٜـ٤ش ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، ٣ٝـ٤ذ ٖٓ ه٬ٍ ٗـِٚ حُٔظؤ٢ٗ ٝحُلٌٍ ػٖ ٓؼ٬٠ص ٓ٘

ٝحٛط٬ك٤ش ٫ ٗي ٢ٛ ك٢ ٓويّٓش حٛظٔخٓخص حُّ٘خهي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ك٢ 

ىأرٚ ٝٓؼ٤ٚ ٗلٞ حُليحػش. ُوي ٝٛق ٗويٙ رخُظّؤ٣َٝ، ٌُ٘ٚ حُظّؤ٬٣ُٝٔٔظ٘ي ا٠ُ أىٝحص 

ٓؼَك٤ش طٔخُؽ ر٤ٖ هَحءس حُظَّحع حُّ٘وي١ حُؼَر٢ ٝأكيع ٓ٘خٛؾ حُّ٘وي حُـَر٢. ٫ٝ 

ز٤٣ٞ٤ٖ٘ ك٢ ٤ِٓٚ ُظطؼ٤ْ ٜٓ٘ـٚ رخ٧ِٓٞر٤ش أٝ ح٤ٗ٬ٌُ٘ش ٣ـلَ حَُٔء ٛ٘خ كٔخٓظٚ ُِ

ّٜٟٞ « طل٣َي»أٝ حُِـ٣ٞش ك٤ٖ ٣ٔظََٓ ك٢  حُٔؼخ٢ٗ ٝحُي٫٫ّص ٫ٓظوَحؽ حُ

ٝحُؼ٬ٓخص ػ٠ِ ٗٔن طؤ٢ِ٣ٝ ٤ُٔخم آهَ هي ٣ٌٕٞ ٓؼَك٤خ  أٝ أٓط٣ٍٞخ  أٝ ٗل٤ٔخ . 

ك٢ ىٍحٓش  ُٝؼِ٘خ ٗٔظٌَٔ ػَٟ٘خ ُِظؼ٣َق رٌٜح حُٜٔ٘ؾ حُ٘وي١ ٖٓ ه٬ٍ ٣َ١وظٚ

َّٔى حُؼَر٢:  حُ

خٛخ  ّٔ ، ٣ٝوٜي رٚ ٗٔن «حُـخثذ»ك٢ ىٍحٓظٚ ٩كيٟ ٓوخٓخص حُل١َ٣َ، ٝٓ

َّ ك٤خًش حُلٌخ٣ش، ٍٝرٔخ ؿ٤َ ًُي، ٣٘ظَ ٤ِ٤ًطٞ ا٠ُ حُٔوخٓش حُوخٓٔش  َّٔى أٝ ٓ حُ

:ٖ  حٌُٞك٤ش ػ٠ِ ه٤ٔٔ

٣لَِّ ك٤ٚ حُؼ٘ٞحٕ ٝرؼٞ اٗخٍحص حُّ٘ٚ ًخ٫ٓظٜٞحء، ٝػٞىس األول:  -

و٢ ح٬ٍُٜ حُو ّ٘ ٬رش )ٖٓ كؼَ هِذ(، ٝارَح٤ْٛ ٤ٟٝلٚ، ٝحَُٔحؽ، ٝحُٞحٍع حُ

ّٖ حُٔوخٓش(.  )كٍٞ أرّٞس ك

- :ٍ َّٔى،  انخبَ َّٔى حُٔوخ٢ٓ ػ٘ي حُل١َ٣َ ًخَُؿزش ك٢ حُ ٣زلغ ك٤ٚ حُ

ٝح٣ش  َّ َّٔحد، ٝحُ َّٔى ٝحُ ٝٗو٤ٜخص حُٔوخٓش، ٝحُّ٘ٔذ ٝحُظَّه٤ٖ، ٝهٞس حُ

 ٝح٩ٓ٘خى.

َّٔى حٓظـَحهٚ ك٢ طؤ٣َٝ حُّ٘ٚ ٣ٝـِذ ػ٠ِ طل٤َِ ٤ِ٤ًطٞ ٝرلؼٚ  ك٢ حُ

٫ٓظوَحؽ ٌٓ٘ٞٗخطٚ حُِّـ٣ٞش ٝحُي٤ُ٫ّش ٓز٬٤  ٌُ٘ق كخٟ٘ظٚ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝاٟخءس 

 :ٚ َّٔى ٖٓ ٓوظِق ؿٞحٗزٚ ٝٓوٞٓخط هزخ٣خٙ حُّ٘ل٤ٔش ٝحُٞؿيح٤ٗش ط٤ٜٔيح  ُيٍّ حُ

َّٔى١ ٝٝؿٜش حُّ٘ظَ، ح٩ٗٔخم  ّ٘وٞٙ ٝح٧ىٝحٍ، حُٔ٘ظٍٞ حُ ح١ٝ، حُ َّ ّٔخٍى ٝحُ حُ

ُلٌخث٤ش حُٔظّزؼش ك٢ حُٔوخٓش، ُظوَؽ ٖٓ ًُي ًِّٚ روٜش ٟٖٔ ط٤٠٘يٛخ حُوخٙ ح

إ٣خ. إ « ك٤خس»ط٤َٜ ك٤ٚ حُٔوخٓش ا٠ُ  َّ طيّد ك٢ حُلٌخ٣ش ُٔؼش حُظؤَٓ ٝحطّٔخع حُ



 ـ 538ـ  

َٛخ ػوخكش ٝحٓؼش ًٝحثوش َٓٛلش ح٩كٔخّ  ّٔ آٍحء ٤ِ٤ًطٞ حُّ٘وي٣ش ٗخػٔش ُط٤لش طؼ

هٞس »ٛيح  ٌُٜٙ حٌُظخرش حُّ٘وي٣ش ٖٓ كَٜ رٔطخ١ٝ حُّ٘ٚ ٌٝٓ٘ٞٗخطٚ، ٍٝٗٞى ٛ٘خ ٗخ

َّٔى  «:حُ

ٛ٘خى هخػيس ٫ ٣ـخىٍ ك٤ٜخ أكي، ٢ٛٝ إٔ حُلٌخ٣ش ٫ طَٟٝ ا٫ رخُٔوخرَ، »

ًُٝي أٜٗخ طَٝم ُٚ، أٝ طؼ٤َ حٗيٛخٗٚ أٝ طلَى ٗلوظٚ، ك٤٘ؼَ رخُلخؿش ا٠ُ 

ح١ٝ. ٫ طٌ٘ حُٔوخٓش حُوخٓٔش ػٖ ٌٛٙ حُوخػيس، رَ أٜٗخ طئًيٛخ ٝطٞ َّ ؿٚ طؼ٣ٞٞ حُ

ح١ٝ ٝحُٔٔظٔغ، كٔزخَٗس رؼي ح٫ٗظٜخء ٖٓ ٍٝح٣ش  َّ ح٫ٗظزخٙ ا٠ُ حُؼوي ح١ٌُ ٣َر٢ حُ

كٌخ٣ظٚ، كَٙ أرٞ ٣ُي ػ٠ِ ٓؼَكش ٍأ١ ٤٠ٓل٤ٚ. كؤػِ٘ٞح أٗٚ ُْ ٣و٤ّذ ظّْٜ٘، 

ؿزش حُظ٢ ػزَّٝح ػٜ٘خ، ٍٟٝٝ ُْٜ كٌخ٣ش ُْ ٣ٔٔؼٞح رؤػـذ ٜٓ٘خ،  َّ ٝأٗٚ أ٠ٍٟ حُ

َّ ٓخ ك٢ ح٧َٓ، كؼ٠ِ  رٜلّش ؿ٤َ ٓزخَٗس حػظَكٞح ُٚ رلوٞم ػ٤ِْٜ. ٤ُْ ٌٛح ً

ؿْ ٖٓ ًٕٞ حُلٌخ٣ش حٗظٜض كبّٜٗخ، ًلؼَ َٓى١ّ ٓخ ُحُض ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ، أٜٗخ  َّ حُ

ط٘ظَٔ ػ٠ِ ١ِذ ٢ّٟ٘ٔ، ٝطيػٞ حُٔٔظٔؼ٤ٖ ا٠ُ حُو٤خّ رلؼَ ٓؼ٤ّٖ، ُوي ٣ٍٝض ٖٓ 

أؿَ ٛيف، ٖٓ أؿَ ؿَٝ ُْ ٣ؼزَّ ػ٘ٚ َٛحكش، ٌُّٝ٘ٚ ٣ؼَٔ هل٤ش ٣ٝلَٝ 

 ّٞ كض ا٤ُٚ... ُٞ ٓ٘ل٢٘ أكي ٓخ ٣ٌل٢٘٤ ٗلٔٚ رو َّ ٍ: ُٞ ً٘ض ًح ٓخٍ ُظؼ س، كٌؤٗٚ ٣وٞ

«ٖٓ حُٔخٍ، ُٞ ٓخػي ط٢ٗٞٔ، ٌُلِض حر٢٘
(891)

. 

َّٔى ػ٠ِ حُّ٘لٞ حُظّخ٢ُ:  ػّْ ٣وظظْ طل٤ِِٚ ُوّٞس حُ

ّٜؼذ طلي٣ي حُٞهض ح١ٌُ ط٘ظ٢ٜ ك٤ٚ كٌخ٣ش، حُٞهض ح١ٌُ ٣٘ؼَ ك٤ٚ » ٖٓ حُ

ش ٝ ّٓ ًخِٓش، أّٜٗخ ٓٔؤُش طظؼِّن رخُؼَٜ ٝرخُ٘ٞع حَُٔى١ّ حُٔظِّو٢ أٗٚ أٓخّ كٌخ٣ش طخ

ّٕ حُّٜ٘خد ح١ٌُ ٝػي رٚ أرٞ ٣ُي ٣ٜيف ا٠ُ  ٝرخُظّوخ٤ُي ح٧ىر٤ّش، ٤ًلٔخ ًخٕ حُلخٍ كب

اػطخء حُلٌخ٣ش حٓظيحىح ، ٜٓ٘يح  ؿي٣يح  ٣ظّْ ك٤ٚ حُوَٝؽ ٖٓ حُٔؤُم ح١ٌُ أػيّٙ حُيَّٛ 

ف ا٤ُٚ  َّ حُلٌخ٣ش ُْ ط٘ظٚ رٚ، أٝ ٤ُٔض ُٜخ ٧د ٣ِظو٠ رخر٘ٚ ٫ٝ ٣ظـخَٓ ػ٠ِ حُظّؼ

س ك٢ حُٞهض ح١ٌُ أىٍى حُلخٍع ٝٛلزٚ حُّطخرغ ؿ٤َ حُّٜ٘خث٢ّ  ّٞ حُّٜ٘خ٣ش حَُٔؿ

«ُِلٌخ٣ش، أىًٍٞح أ٠٣خ  إٔ هخطٔظٜخ حُٔ٘خٓزش ر٤يْٛ
(899)

. 

، ٌٝٛح ط٣َٜق رٜٔ٘ـٚ حُّ٘وي١ حُظّؤ٢ِ٣ٝ ُِلٌخ٣ش ك٢ «حُلٌخ٣ش ٝحُظؤ٣َٝ»ٝك٢ 

َّٔى حُؼَر٢ّ ك٢ ٜٗ أُق »ٞٙ ٓوظِلش حُظّؤ٤ُق ٝحُٟٞغ، ٖٓ ٜٗٞٙ ىٍحٓخطٚ ُِ

َّٔى، ا٠ُ حُـَؿخ٢ٗ )ٝٛٞ ّٗٚ « ٤ًِِش ٝىٓ٘ش»ٝ« ٤ُِش ٤ُِٝش حُظ٢ ٣ظ٠ُق ك٤ٜخ حُ

كش،  ّٞ ٗوي١ّ( ٜٝٗٞٙ حُظَّحؿْ حٌُّحط٤ّش ٨ُٛلٜخ٢ٗ ٝحرٖ هِيٕٝ ٜٝٗٞٙ حُٔظٜ

ع  ّٞ َّٔى حُؼَر٢ ٝط٘ حُظ٢ طزيٝ ؿ٤َ َٓى٣ّش، ٣ٍٜٞ ٤ِ٤ًطٞ ٣ٝـٍٞ ك٢ ؿ٠٘ حُ

ٚ ٝأٓخ٤ُزٚ حُٔظِٜش رظوخ٤ُي ح٧ىد حُؼَر٢ ك٢ ػٍٜٞٙ حُٔوظِلش. ٝك٢ طوي٣ٔٚ ١َحثو
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ّٜش ح٤ِٛ٧ش»ُيٍحٓظٚ  ، ًٝخٕ هيّٜٓخ ُ٘يٝس حُيّحٍ حُز٠٤خء طلض «حُـَؿخ٢ٗ ٝحُو

ّٜي ُط٣َوظٚ حُ٘وّي٣ّش رخٌُِٔش حُظّخ٤ُش:«حُّ٘وي ٝح٧ر٤ٔ٤ّش»ػ٘ٞحٕ  ٔ٣ ، 

خ  » ّٜ ، كؤّٗ٘خ ٗؼظوي أٝ ـ ػ٠ِ ٟٞء ٌٛح حُٜٔ٘ؾ أٝ ًحى« ػ٘يٓخ ٗيٍّ ٗ

ٗلظَٝ ـ إٔ حُّ٘ٚ ؿخٓٞ، ٓزْٜ، ٣ٌظ٘لٚ ٤َُ ًؼ٤ق ىحْٓ، ٝا٫ّ كٔخ حُلخؿش ا٠ُ 

، أٝ ٗل٤ي ػٖ حُـخىّس، كؤّٗ٘خ ٗٔظؼ٤ٖ رٜٔزخف ٜٓ٘ـ٢ّ، ًِٔش  َّ ح٠ُّٞء؟ ٢ٌُ ٫ ٠ٗ

ٜٓ٘ؾ طظ٠ّٖٔ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ حُِّـ٣ّٞش ٝحُؼوخك٤ّش: حُِٔٔي حُٞحٟق، حُط٣َن 

ز ّٔ ٍ حُيحٍّ ا٠ُ ٓوِٞم ػـ٤ذ، ا٠ُ حُٔٔظو٤ْ، حُ ّٞ ٤َ حُز٤ّٖ حُٔٔظٟٞ... ٌٌٛح ٣ظل

ٍ، ح١ٌُ ٗلطٖ ا٤ُٚ ك٢  ّٞ ّ٘خء ٣وظلْ ح٤َُِّ ٝك٢ ٣يٙ َٓحؽ ٣ٔظ٤َ٘ رٚ. ٌٛح حُظّٜ ٓ

حُـخُذ، ٣ظَحءٟ أ٠٣خ  ػ٘يٓخ ٣ظؼِّن ح٧َٓ رٜ٘ٞٙ )ٝحٟلش( ٜٗٞٙ ٣ٞؿي ك٤ٜخ 

ح حُٟٞٞف ٓلظؼَ، ٜٓزخف ىحه٢ِ ٣ِ٣ق حُظِٔش ػٜ٘خ، ٌُٖ حُيحٍّ ٣ؼظوي إٔ ٌٛ

٣ٜيف ا٠ُ اهلخء أٍٓٞ ٫ ٣َُحى ح٩كٜخف ػٜ٘خ، أٝ ػ٠ِ ح٧هَ ٣ؼظوي إٔ حُٟٞٞف 

ٗٔز٢ ٝٓللٞف رٔ٘خ١ن ٖٓ حُظ٬ّ، ٌٌٛح طٔل٠ حُلٞحٍم ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ حُلٌَس 

ٝحُٜ٘ٞٙ حُٜخك٤ش كظ٤َٜ ًِٜخ ؿخٍهش ك٢ حُظ٬ّ، ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ حُيحٍّ إٔ ٤٘٣غ 

«ٍ َٓ٘محٍُ٘ٞ ك٤ٜخ، إٔ ٣لٍٞ ح٤َُِ ا٠ُ ٜٗخ
(899)

. 

:ٍ  ٓٔؤُش حُٟٞٞف ٝحُـٔٞٝ طؼَف ػيس أٌٗخ

حُلو٤وش ٝحُْٞٛ، حُِزخد ٝحُوٍ٘ٞ، حُٔلظٟٞ ٝحُـ٬ف... حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ 

ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٗظٔخثٜخ ا٠ُ أٗٞحع ٓوظِلش، طزَُ حٍُٜٞ ٗلٜٔخ، طِي 

ٓش حٍُٜٞ حُظ٢ طؼٞى ك٢ حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ حُظؼخٍٝ ر٤ٖ حُظخَٛ ٝحُزخ١ٖ، إٔ ىٍح

حٍُٜٞ طوظ٠٠ ٍكغ حُلٞحؿِ حُٟٔٞٞػش ر٤ٖ ح٧ٗٞحع ٝحكظَحٝ ٝكيس ك٢ حُؼوخكش 

حُؼَر٤ش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٤ًلٔخ ًخٗض ح٧ٗٞحع، ٗؼ٣َش أٝ ٗؼ٣َش، ٍك٤ؼش حُ٘ؤٕ أٝ ٓخهطش، 

ٝحهؼ٤ش أٝ أٓط٣ٍٞش، رٌٜح حُٔؼ٠٘ ٣ٌٖٔ حُو٤خّ ريٍحٓش ٓٞحُٗش ٧َٓحٍ حُز٬ؿش 

١زؼخ  ٫ أؿَٜ حُلَٝم ر٤ٖ ح٧ٗٞحع، ٫ أؿَٜ ٤ًِِٝش ٝىٓ٘ش ٝأُق ٤ُِش ٤ُِٝش، أ٢٘ٗ 

إٔ حُؼ٣َخ رؼ٤يس ًَ حُزؼي ػٖ ٤َٜٓ، ٝأٜٗٔخ ٫ ٣ِظو٤خٕ أريح ، ر٤ي أ٢٘ٗ ػ٘ي هَحءس 

أَٓحٍ حُـَؿخ٢ٗ أُٔق ك٤ٚ ػ٘خَٛ هٜش أ٤ِٛش، ػ٘خَٛ ٓ٘ظظش ٓؤكخٍٝ ؿٔؼٜخ 

ُٜٝٔخ، ٝأػ٢٘ رخُوٜش ح٤ِٛ٧ش هٜش طظليع ػٖ حُٞؿٞى ر٘خء ػ٠ِ ٓزخىة 

 )رخُٔؼ٠٘، ح٣٩ـخر٢ ٌُِٔش أٓطٍٞس ًٔخ طزَُٙ حُيٍحٓخص حُلي٣ؼش(. أٓط٣ٍٞش

ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘ظٍٞ، ىٍّ حَُٔى ك٢ )أَٓحٍ حُز٬ؿش( ٌٌٝٛح حهظظْ ٗويٙ  

رخُو٬ٛش ح٤ُ٘وش ُؼَحء حَُٔى حُؼَر٢ رؼي حٓظٌٔخٍ حُظؤ٣َٝ ح١ٌُ ٣ِْٔ ه٤خى حُ٘ٚ 

 ُِوَحءس حُـي٣يس:
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٤ٕٞ ُْٝ طٔٔؼٚ ح٥ًحٕ، أٜٗخ ػ٠ِ ٫ طؼ٢٘ حُـَحرش ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ُْ طَٙ حُؼ»

حُؼٌْ ٓظؼِوش ر٢٘ء ٓؼَٝف ٝٓؤُٞف، ا٫ أٗٚ ٢ٔ٘ٓ ٝٓيكٕٞ ك٢ أػٔخم حُ٘لْ، 

ٝٝظ٤لش حُ٘ؼَ ٢ٛ َٗ٘ ٌٛح حُٔطٟٞ ٝارَحُ ٌٛح حُٔول٢، إٔ حُٔ٘خ١ن حُؼٌٍحء 

ٝحُٔـُٜٞش حُظ٢ ٣ٌ٘لٜخ حُ٘ؼَ ٢ٛ ك٢ حُلو٤وش ٓ٘خ١ن ٓزن َُِٔء إٔ ؿخٍ ك٤ٜخ 

ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ كبٕ ٓخ ٣ليع ٛٞ آخ١ش حُِؼخّ ػٖ ٝؿٚ ١ٝخف ك٢ أٍؿخثٜخ، ٝ

ٓؼَٝف رٜلش ك٤ٔٔش ك٤ٔٔش، ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧َٓ ٫ ٓلَ ٖٓ ح٩هَحٍ رؤٕ حُـَحرش ػ٘ي 

«حُـَؿخ٢ٗ، ٤ُٔض ا٫ ح٧ُلش ٗلٜٔخ
(898)

. 

ٍأٟ حُ٘وخى حُؼَد ك٢ ٓلخُٝش ٤ِ٤ًطٞ ٓـخَٓس ٣ٌٖٔ إٔ طل٢٠ ا٠ُ اهخٓش 

ٝإٔ هَحءطٚ ح٤ُٜ٘ش حُظؤ٤ِ٣ٝش ٤ِٔٓس ٝىحُش، أٗٚ  أٝػن حُؼ٬ثن حُٔزخَٗس ٓغ حُظَحع،

٣وَأ حُ٘ٚ ٖٓ حُٔٞهغ ًحطٚ ٣ئُٝٚ ٣ٝلظلٚ ػ٠ِ ؿ٘خٙ، ػ٠ِ حكظٔخ٫طٚ ػ٠ِ أَٓحٍٙ، 

ػ٠ِ ًَ آٌخ٤ٗخص حُوٍٞ، ر٤٘ٔخ حُ٘وي ٓؼ٠٘ أ٠٣خ  رظ٤ُٞي حُٔوظِق، ربػخىس هِن 

خ٣ٍو٢ حُ٘ٚ ربريحػٚ ؿي٣يح ، ًُٝي روَحءطٚ ٖٓ ٓٞهغ ٓوظِق، ٛٞ ٓٞهغ ٢ُ٘ٓ ط

آهَ )حَُأ١ ٠٘ٔ٤ُ حُؼ٤ي(، ٝأكخى ٗوخى آهَٕٝ إٔ ٗوي ٤ِ٤ًطٞ ٣ْٜٔ ك٢ اٟخءس 

حُليٝى ر٤ٖ ٓخ ٛٞ أىد ٝٓخ ٛٞ ٗوي، ٫ٝ ٤ٓٔخ ٗٔذ حُوطخد حُل٢٘ ٝطٞحُي أؿ٘خٓٚ 

ٝٗٔٞٛخ ٖٓ َٓكِش ٧هَٟ، كخَُٔى ًخٖٓ ك٢ أؿ٘خّ أىر٤ش ًؼ٤َس، ٌُٖٝ حٌَُ٘ 

ٍٞٙ... حُن، ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن حَُٔى١ َٕٓٛٞ رَح٣ٝٚ ٝٓٞهؼٚ ٝآ٘خىٙ ٝٓ٘ظ

َّٔى ٝك٠خإٙ ػْ طٔظٌَٔ أىٝحطٜخ حَُٝحث٤ش أٝ حُلٌخث٤ش  حُلٌخ٣ش أٝ حُوٜش ٣ـ٘لٜخ حُ

ػ٠ِ ٣َ١وظٜخ، ٝػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ، أ٠ٜٗ ٤ِ٤ًطٞ ىٍحٓظٚ ٌُظخد )حُظ٘ٞف( 

 ُِٔظٜٞف حرٖ ح٣ُِخص، ٫ٝ ٤ٓٔخ طَؿٔظٚ ٠ُُٞ حٓٔٚ أرٞ َٜٓ حُو٢َٗ:

ٍ: ٓخًح كيع ػ٘يٓخ ٣٘ظ٢ٜ حُوخٍة ٖٓ هَح» ءس طَؿٔش أر٢ َٜٓ، كبٗٚ ٣ظٔخء

رؼي إٔ ًِْ حُـَٔ أرخ َٜٓ؟ ٓخًح ًخٕ ٍى كؼَ ٌٛح ح٧ه٤َ؟ َٛ حٓظـخد ُِيػٞس 

حُٔٞؿٜش ا٤ُٚ؟ َٛ ٟٝغ حُٔو٬س ػ٠ِ ظَٜ حُـَٔ ٤ُٔظ٣َق ٖٓ كِٜٔخ؟ ٫ ٗي أٗٚ 

ُز٠ حُيػٞس ٧ٜٗخ، رٜيٍٝٛخ ٖٓ ك٤ٞحٕ ؿ٤َ ٗخ١ن أ٬ٛ ، ٢ٗء هخٍم، ٢ٗء ٣يٍ 

يهَ هٞس طظؼيٟ حُلْٜ حُؼخى١ ُِؼخُْ ُِٝوٞح٤ٖٗ حُٔظلٌٔش ك٢ ح٤ٗ٧خء، ك٤ِْ ػ٠ِ ط

 رٞٓغ أر٢ َٜٓ ا٫ إٔ ٣ٔظؼَ ٨َُٓ ٣ٝٔظ٣َق ٖٓ كَٔ حٌُظذ.

ػْ ٓخًح ًخٕ ٤َٜٓ ٌٛٙ حٌُظذ؟ ٤َٜٓٝ حُـَٔ؟ َٛ ظَٜ ٌٛح حُل٤ٞحٕ 

حُؼـ٤ذ كـؤس ٝه٤ٜٜخ  ُلَٔ ٓو٬س أر٢ َٜٓ؟ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٤َٓحكن ٛخكز٘خ 

إٔ ٣َٜ ا٠ُ َٓحًٖ، ٝرؼي ًُي ٤ٓوظل٠ ٧ٕ ىٍٝٙ ٤ٌٕٓٞ هي حٗظ٠ٜ، ٝه٬ٍ ا٠ُ 

حُٔلَ حُط٣َٞ ٤َٓٓوٚ َٓحكوٞ أر٢ َٜٓ رؼ٤ٖ حُيٛ٘ش ٝح٩ًزخٍ، أٓخ ك٢ كخُش ٓخ اًح 

ًخٕ حُـَٔ ٟٖٔ ؿٔخٍ حُوخكِش كبٗٚ ٤ٜ٤َٓ ػ٘ي كُِٞٚ رَٔحًٖ أػـٞرش حُٞهض، 

٤َٜ ٓوَٝٗخ  رؤر٢ َٜٓ ٧ٗٚ طٌِْ ٧ٕٝ حٌَُحٓش طلووض ػٖ ٣َ١ن ٬ًٓٚ، ٤ٓ
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٤َٜٓٝع حُ٘خّ ُٔ٘خٛيطٚ، رَ ٤ٓظَهزٕٞ ٓ٘ٚ ٣ِٓيح  ٖٓ ح٬ٌُّ، ٧ٕ حُـَٔ ح١ٌُ 

«طٌِْ َٓس ٫ ٣ٔظل٤َ إٔ ٣ظٌِْ َٓس أهَٟ
(841)

. 

إ ٗـَ ٤ِ٤ًطٞ حُ٘وي١ ْٜٓ، ٤ُْ ك٢ طط٣َٞ ٜٓ٘ؾ طؤ٢ِ٣ٝ ٗوي١ كيحػ٢ 

 حُؼ٬هش ٓغ حُـَدحٓظ٘خىح  ا٠ُ حُظَحع حُ٘وي١ حُؼَر٢، رَ أٗٚ، ٌٝٛح ح٧ْٛ، ٠٣غ 

ك٢ ٟٓٞؼٜخ حُظخ٣ٍو٢، ٫ أًؼَ ٫ٝ أهَ، ك٤ـي ك٢ طٞحَٛ طوخ٤ُي حَُٔى حُؼَر٢ 

ٟٔخٗش ك٤ش ُظط٣َٞ ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش حُلي٣ؼش ًخُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ٝػ٠ِ 

ٌٛح طٟٞغ حُٔؼخهلش ك٢ ٤ٓخم ٓؼَك٢ اٗٔخ٢ٗ رؼ٤يح  ػٖ أٝٛخّ حُـِٝ ٝحُٔئػَحص 

حُظوخ٤ُي حُو٤ٓٞش ك٢ ح٧ىد ٝحُظل٤ٌَ ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ػٔيح  ح٧ؿ٘ز٤ش حُظ٢ أِٛٔض ٝػ٢ 

أٝ ػٖ ؿ٤َ ػٔي رؼي ًُي، َُرٔخ ًخٕ ٤ِ٤ًطٞ ٗخهيح  ٓؼزَح  ػٖ ٝحهغ حُلخٍ 

ٝٓـخُٝطٚ ك٢ إٓ ٝحكي، ػٖ حُطٔٞف ا٠ُ حُظوِٚ ٖٓ ٍروش حُظزؼ٤ش، ٝإ ٫ُٓض 

طٞ ٗـِٚ رؼٞ ح٩ٌٗخ٤ُخص ٝحُظ٘خه٠خص حُٔئٍهش، ٝٛ٘خ طٌٖٔ أ٤ٔٛش ؿٜي ٤ِ٤ً

حُ٘وي١ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧. اٗخٍس ا٠ُ حٓظَٔح٣ٍش حَُٜحع ٓغ كخ٫ص حُظزؼ٤ش ٝحُظ٢٤ٔ٘ 

 ٝحُظـ٣َذ.
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 انخبتًخ
 

ًخٗض ٍكِش ٣ٞ١ِش ٓظ٘ؼزش حُٔٔخُي، طِي حُظ٢ هطؼ٘خٛخ ٓغ حُ٘وي ح٧ىر٢ 

حُؼَر٢ حُلي٣غ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٢ٛٝ ٍكِش ػ٤َٔس ٝٗخهش ٣َٓ٧ٖ، 

ٌُٔظزش حُؼَر٤ش ٌُظخد ٗخَٓ ػٖ كًَش حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ ح٧ٍٝ ٛٞ حكظوخى ح

حُلي٣غ، ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘، كِؼَ رلؼ٘خ ٛٞ أٍٝ ٓلخُٝش ك٢ ٌٛح ح٫طـخٙ، ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ 

ٟؼق حُلٌَ حُ٘وي١ حُؼَر٢ ُيٟ ٓؼخ٣٘ظٚ ُ٘ئٕٝ ح٣ُٜٞش ٝٗـٜٞٗخ ك٢ حُؼوخكش 

َكِش ٝح٧ىد ٝحُ٘وي، كٖٔ حَُٜٔ إٔ ٌٗظذ رلؼخ  ػٖ ططٍٞ ؿْ٘ أىر٢ ك٢ ٓ

طخ٣ٍو٤ش ٓليىس، ٝك٢ هطَ أٝ أهطخٍ ٓؼ٤٘ش، ٢ٌُ٘٘ٝ آػَص إٔ أُـؤ ا٠ُ حُٔ٘طوش 

ح٧ٛؼذ، ٢ٛٝ طو٢ٜ ٌٛح حُظطٍٞ ك٢ أىم ٓلخِٛٚ كٔخ٤ٓش ٝهطٍٞس ٍٝح٤٘ٛش 

 ٟٝـ١ٞخ  ػ٠ِ حٌُحص، أػ٢٘ ح٣ُٜٞش، ٝٓخ طٔظظزؼٚ ٖٓ طزؼخص ًؼ٤َس.

ص ٝحٟلش، ُٝٔخ ًخٕ حُزلغ ػ٠ِ ٌٛح حُظ٘ؼذ ٝحُؼَٔ، كوي حُظِٓض رٔ٘طِوخ

٢ٛ حُؼَٝ حُظخ٣ٍو٢ حُٔيهن، ٝحَُإ٣ش حُ٘وي٣ش حُظ٢ ٫ طـٍٞ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ، 

ٍٝٗٔٞ ح٩ٗظخؽ حُ٘وي١ ك٢ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش ؿ٤ٔؼٜخ، ٝهي رَٖٛ حُزلغ إٔ حُٞكيس 

حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش ٫ ٗي ك٤ٜخ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ١ٝؤس حُظلي٣خص حُظ٢ طٞحؿٚ حُؼوخكش 

 ٕ ؿي٣ي.حُؼَر٤ش ك٢ ٜٗخ٣خص هَٕ، ٝٓ٘خٍف هَ

ُوي كَٛض ك٢ حُلَٜ ح٧ٍٝ حُظ٤ٜٔي١ ػ٠ِ ح٩كخ١ش ر٘٘ؤس حُ٘وي ح٧ىر٢ 

حُؼَر٢ حُلي٣غ حُوخٙ رخُوٜش ٝحَُٝح٣ش ٝططٍٞٙ كظ٠ حٗظيحى ػٞىٙ ك٤ٔخ رؼي 

حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش. ُْٝ ٣ٌٖ هخك٤خ  ػ٠ِ حُيٝحّ إٔ حُ٘وي ح٧ىر٢ ٖٓ أرَُ طـ٤ِخص 

٤ِٔخص ٗوي حٌُحص حُٔٔظِزش ٝٗوي ح٥هَ حُلٌَ ٝحُٞػ٢ ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ. ًخٗض ػ

حُٔٔظؼ٢ِ كخَٟس ك٢ حُظل٫ٞص حٌُؼ٤َس حُظ٢ ػَكظٜخ كًَش ح٧ىد حُؼَر٢ 
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حُلي٣غ، ٝػخٗض ٜٓ٘خ ك٢ أكخ٤٣ٖ، ٌُُٝي كَٔ حُ٘وي حُٔظخَٛ ًحطٜخ ٓؼِٔخ أٛخرظٚ 

 أٓزخد حُظطٍٞ ٗلٜٔخ. 

ٝكَس ٫ٝ ٣ول٠ إٔ حُزلغ ٣ـخُٝ ٓيٟ ح٩كٜخء ح٢ٌُٔ، ػ٠ِ حطٔخع ٌٓظزظٚ ٝ

حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ػخُـٜخ، ا٠ُ ح٥كخم حُل٤ٔلش ُِلٞحٍ كٍٞ ٝػ٢ حٌُحص ك٢ طـ٤ِخص 

حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٫ٝ ٗي إٔ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ هِٚ ا٤ُٜخ حُزلغ ك٢ ؿخ٣ش 

ح٤ٔٛ٧ش، كؼٔش ظٞحَٛ ًؼ٤َس ُِظلون حٌُحط٢ طٜ٘ي ػ٠ِ طَحؿغ كٌَ حُظزؼ٤ش ٝحُظ٢٤ٔ٘ 

خثٌش، ؿ٤َ إٔ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ ٝحُظـ٣َذ.  اٜٗخ ػ٤ِٔش ٓؼويس ٝٗ

طؼخِٓٚ ٓغ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس هي أؿخد ػ٠ِ أٓجِش ح٣ُٜٞش، ٓؼِٔخ ٝحؿٚ ٬ٌ٘ٓص 

ك٣ٌَش ٝك٤٘ش ٝطو٤٘ش ٓظؼيىس، ك٤ٔخ ٣وٚ حُٜٔطِق أٝ حُٜٔ٘ؾ أٝ حُِـش أٝ حُلٌَ 

 حُ٘وي١ ًحطٚ.

ٔخ ُٝؼَ ٌٛح ٓخ ٣ٔٞؽ ػ٘خ٣ظ٢ حُلخثوش رو٤٠ش حُٜٔطِق، ٝحهظَص ُٜ

ٜٓطِل٢ حُٞحهؼ٤ش ٝحُليحػش، ٝرو٤٠ش حُظزؼ٤ش ك٢ ٓـخٍ ٗوي حُوٜش ٝحَُٝح٣ش، 

ٝٓؼِض ُٜخ رً٘ٔٞؽ ٗوي١ رخَٛ ُِظ٘خُع ر٤ٖ حُظؤ٤َٛ ٝحُظزؼ٤ش، ٛٞ ػزي حُلظخف 

٤ِ٤ًطٞ، ػ٠ِ أ٢٘ٗ آػَص ًًَ حُؼ٬ٓخص حُيحُش ػ٠ِ حُو٤٠ش، ٫ ح٫ٓظـَحم 

حُ٘وي١، ٌُٜٝح حُٔزذ، ػ٠ِ رخُظلخ٤َٛ حُظ٢ ٫ ١خثَ ٍٝحءٛخ ٟٓٞ طؼ٣ِِ حَُأ١ 

، ٧ٗٚ ٫ ٤٠٣ق ٤ٗجخ  كٍٞ «ُٔخٕ آىّ»ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ُْ أكَى ك٤ِح  ٌُظخرٚ ح٧ه٤َ 

أ١َٝكش ٤ِ٤ًطٞ حُل٣ٌَش، ا٫ طؤ٤٣ي أٍحثٚ حُٔخروش ٜٝٓ٘ـ٤ظٚ حُـي٣يس حُظ٢ ٣٘ظـَ 

 ػ٤ِٜخ.  

ٝأٝىّ إٔ أ٤َٗ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ا٠ُ حٗظـخٍ حُ٘وي حُؼَر٢ حُـي٣ي ػ٠ِ ٝػ٢ 

ٍٝع حَُٔى١، اً رِـض ػ٘خ٣ش حُ٘خهي حُؼَر٢ رٍٔٞٝػٚ حَُٔى١ ٗؤٝح  ػخ٤ُخ  ك٢ حُٔٞ

حٌُ٘ق ػٖ حٓظ٤ؼخد ح٫طـخٛخص حُـي٣يس، ٓؼِٔخ ٣زؼغ ًُي ح٧ُن حُؼ٤ٔن 

 ُو٤ٜٛٞخص حٌُحص حُو٤ٓٞش ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي.

إ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ ػ٠ِ ٓلظَم ١َم، ٝهي ر٤ٖ حُزلغ ٓؼش 

َُك٤زش، ًٔخ ظَٜ ًُي ؿ٤ِخ  ك٢ حُ٘وي حُظطز٤و٢، اً إ حُٔٔخٍٓش حُو٤خٍحص ٝآكخهٜخ ح

حُ٘وي٣ش حٓظـَهض ك٢ حُظطز٤ن، ر٤٘ٔخ هَٔ ٛٞص حُ٘ظ٣َش أٝ حُظ٘ظ٤َ ا٠ُ كيٝى 

حُظؼ٣َق حُؼـٍٞ، أٝ حُظ٣ٞٔؾ حُ٘ظ١َ ُٔٔخٍٓش ٗوي٣ش ططز٤و٤ش أٝ حُظِوق ح٬ُٛغ 

ًظخد ٗوي١ ٗظ١َ ٬ُطـخٛخص حُـي٣يس ىٕٝ طٔل٤ٚ أٝ طؼ٣َذ ٓ٘خٓذ، ك٤ِْ ػٔش 

ـ هخُٚ، ٧ٕ ح٩ٜٓخٓخص حُ٘ظ٣َش، ًٔخ ٍأ٣٘خ، ط٬ُّ حُ٘وي حُظطز٤و٢، رٔخ ٢٘٣ ػٖ 

َٓكِش حُٔوخٝ حُط٣ِٞش حُظ٢ ٣وطؼٜخ حُ٘خهي حُؼَر٢ ا٠ُ ٣ٞٛظٚ، حٓظو٫٬  ك٣ٌَخ  

 ٝٛٞؿخ  ٜٓ٘ـ٤خ  ؿي٣يح .
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ُٝؼَ حٌُِٔش ح٧ه٤َس ط٘لغ ك٢ ؿ٬ء حُٔٔؤُش ًِٜخ، ٢ٛٝ إٔ ٌٛح حُزلغ ك٢ 

٣ُٜٞش ٓٔظَٔ، ٝٓخ هيٓظٚ ٖٓ حؿظٜخى ٠٣خف ا٠ُ حؿظٜخىحص حُ٘وخى ح٣ٌُٖ ْٟٜٔ ح

 حُزلغ، ٢ٛٝ ًؼ٤َس ًٝحص ؿخًر٤ش ٗي٣يس.
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ػ دار التنوير ػ بيروت ػ المركز الثقافي « حداثة السؤاؿ: بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة»بنيس، دمحم:  -

 .1985العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء 
ػ المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع ػ « الوظيفة والرمز في الواقعية الروائية: الشيء بيف»بوجاه، صالح الديف:  -

 .1993بيروت 
ػ المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع ػ « في الواقعية الروائية: الشيء بيف الجوىر والعرض»بوجاه، صالح الديف:  -

 .1993بيروت 
 .1965دمشق  -القومي وزارة الثقافة واإلرشاد « اتجاىات الفنوف التشكيمية المعاصرة»بينسي، عفيف:  -
ػ « الحكايات الخرافية لممغرب العربي ػ دراسة تحميمية في معنى المعنى لمجموعة مف الحكايات»بورايو، عبد الحميد:  -

 .1992دار الطميعة ػ بيروت 
جزائر ػ ديواف المطبوعات الجامعية ػ ال« منطق السرد ػ دراسة في القصة الجزائرية الحديثة»بورايو، عبد الحميد:  -

1994. 

 «ت»
 .1992ػ دار الشؤوف الثقافية العامة ػ بغداد « الصوت اآلخر: الجوىر الحوارؼ لمخطاب األدبي»تامر، فاضل:  -
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 .1995ػ مؤسسة عال لمصحافة والطباعة والتوزيع ػ حمص« لغة القصة ػ دراسة في خاصية المغة»التدمرؼ، دمحم غازؼ:  -
 .1992ػ مركز اإلنماء القومي ػ بيروت « فمسفة الحداثة» التريكي، فتحي )ورشيدة التريكي(: -
 .1988ػ دار الثقافة والنشر والتوزيع ػ القاىرة « الجدؿ والقص في النثر العباسي»التطاوؼ، عبد هللا:  -
الييئة المصرية  -« الذات والميماز: دراسة التقاطب في صراع روايات المواجية الحضارية»التالوؼ، دمحم نجيب:  -
 .1998القاىرة  -لعامة لمكتاب ا
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 «ج»
نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريـ بف عبد هللا ػ تونس « القصة التونسية ػ نشأتيا وروادىا»الجابرؼ، دمحم صالح:  -

1975. 
 .1979ػ بيروت  2ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ط« الحرية والطوفاف»جبرا، إبراىيـ جبرا:  -
 .1979ػ بيروت  2ػ والمؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ ط« الرحمة الثامنة» جبرا، إبراىيـ جبرا: -
 .1975ػ دار القدس بيروت « النار والجوىر ػ دراسات في الشعر»جبرا، إبراىيـ جبرا:  -
 .1979ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « ينابيع الرؤيا»جبرا، إبراىيـ جبرا:  -
 .1988ػ  2ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت ط« الفف والحمـ والفعل»را: جبرا، إبراىيـ جب -
 .1992ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « معايشة الثمرة وأوراؽ أخرػ»جبرا، إبراىيـ جبرا:  -
 .1998لمكتاب ػ القاىرة ػ الييئة المصرية العامة « العنواف وسميوطيقا االتصاؿ األدبي»الجزار، دمحم فكرؼ:  -
 .1981ػ مطابع اإلدارة السياسية ػ دمشق « سيرة ابف سينا»جحا، فريد )ومحمود فاخورؼ(:  -
 .1991ػ تموز  475ػ كتاب اليالؿ ػ العدد « الجريمة في الرواية العربية»الجداوؼ، عبد المنعـ:  -
 .1999القاىرة  -شرقيات  -« رواية القارؼء»جعفر، نذير:  -
 .1994ػ دار النديـ ػ القاىرة « السرد النوبي المعاصر»جيار، مدحت: ال -

 « ح»
 .1983ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « الغزو الثقافي ومقاومتو»الحاج، عزيز:  -
 .1996ػ دار شرقيات ػ القاىرة « أفق الخطاب النقدؼ ػ دراسات نظرية وقراءات تطبيقية»حافع، صبرؼ:  -
ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « صانع األسطورة ػ الطيب صالح»جاجي، د. أحمد شمس الديف: الح -

1991. 
 .1996ػ منشورات الرابطة ػ الدار البيضاء « عتبات النص: البنية والداللة»الحجمرؼ، عبد الفتاح الحجمرؼ:  -
 .1996ػ المجمس األعمى لمثقافة ػ القاىرة « كسرةيقيف الكتابة ػ ادوار الخراط ومراياه المت»حسف، حسني:  -
ػ المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ػ بيروت « األسطورة عند العرب في الجاىمية»حسف، حسيف الحاج:  -

1988. 
وت ػ المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ػ بير « المنيج الموضوعي: نظرية وتطبيق»حسف، عبد الكريـ:  -

1991. 
منشورات اتحاد الكتاب  -« مضمرات النص والخطاب: دراسة في عالـ جبرا ابراىيـ جبرا الروائي»حسيف، سميماف:  -

 .1999دمشق  -العرب 
 1991ػ دار المعارؼ ػ تونس « التجربة الوجودية في اليـو األخير ػ لميخائيل نعيمة»الحصايرؼ، دمحم إبراىيـ:  -
 .1999دمشق  -منشورات اتحاد الكتاب العرب  -« السرد في الرواية الفمسطينية مكونات»حطيني، يوسف:  -
 .1997ػ المجمس األعمى لمثقافة ػ القاىرة « شعرية الرواية الفانتاستيكية»حميفي، شعيب:  -
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يا الشرؽ ػ ػ أفريق« البنية والحدة ػ قراءات سيميائية وابستمولوجية لمظاىر مف الفكر العربي»حمداف، أحمد العممي:  -
 .1991الدار البيضاء 

ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « األسس النفسية لإلبداع الفني في الرواية»حنورة، مصرؼ عبد الحميد:  -
1975. 

 .1981ػ دار المعارؼ ػ القاىرة « األسس النفسية لإلبداع الفني في المسرحية»حنورة، مصرؼ عبد الحميد:  -
 .1997ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « تداخل النصوص في الرواية العربية»: حماد، حسف دمحم -
ػ المجمس الوطني لمثقافة « عالـ المعرفة»ػ سمسمة « المرايا المحدبة ػ مف البنيوية إلى التفكيؾ»حمودة، عبد العزيز:  -

 .1998والفنوف واآلداب ػ الكويت 
 .1985ػ دار ابف ىانئ ػ دمشق « الرواية ما فوؽ الواقع» الحميدؼ، أحمد ودمحم جاسـ: -
 .1995ػ دار توبقاؿ لمنشر ػ الدار البيضاء « بداية ونياية: قراءة وتحميل»الحنصالي، سعيد:  -
في طريق الميتولوجيا عند العرب ػ بحث مسيب في المعتقدات واألساطير العربية قبل »الحوت، محمود سميـ:  -

 (.1975)األولى  1983ػ  3نيار لمنشر ػ بيروت ػ الطػ دار ال« اإلسالـ

 «خ»
 .1978ػ دار الطميعة ػ بيروت « الحداثة في الشعر»الخاؿ، يوسف:  -
 (.1939)األولى  1981ػ  2ػ دار الحداثة ػ بيروت ػ الط« األساطير والخرافات عند العرب»خاف، دمحم عبد المعيد:  -
 .1995دار المستقبل العربي ػ القاىرة ػ « أنشودة لمكثافة»الخراط، ادوار:  -
 .1993ػ دار اآلداب ػ بيروت « الحساسية الجديدة ػ مقاالت في الظاىرة القصصية»الخراط، ادوار:  -
 .1996ػ منشورات المدػ ػ دمشق « مياجمة المستحيل ػ مقاطع مف سيرة ذاتية لمكتابة»الخراط، ادوار:  -
 .1999بيروت  -دار اآلداب  -« جاىات حداثية في القص العربيأصوات الحداثة: ات»الخراط، إدوار:  -
 .1987ػ دار ومكتبة التراث األدبي ػ بيروت « إلياس الديرؼ ػ قصاص الخيبة»خزعل، عبد النبي:  -
 .1991ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « جدلية اإلبداع األدبي»خشفة، دمحم نديـ:  -
 .1997ػ مركز اإلنماء الحضارؼ ػ حمب ػ « نيج البنيوؼ لدػ لوسياف غولدمافتأصيل النص، الم»خشفة، دمحم نديـ:  -
 .1972ػ مكتبة أطمس ػ دمشق « األدب األوروبي: تطوره ونشأة مذاىبو»الخطيب، حساـ:  -
 .1973ػ دار الفكر ػ دمشق « أبحاث نقدية ومقارنة»الخطيب، حساـ:  -
ػ معيد البحوث والدراسات العربية ػ « يا في القصة السورية الحديثةسبل المؤثرات األجنبية وأشكال»الخطيب، حساـ:  -

 .1973القاىرة 
 .1982ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « القصة القصيرة في سورية: تضاريس وانعطافات»الخطيب، حساـ:  -
ػ بيروت  ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر« النقد األدبي في الوطف الفمسطيني والشتات»الخطيب، حساـ:  -

1996. 
 .1976ػ دار اآلداب ػ بيروت « عالـ حنا مينو الروائي»الخطيب، دمحم كامل )وعبد الرزاؽ عيد(:  -
 .1981ػ دار الحداثة ػ بيروت « الرواية والواقع»الخطيب، دمحم كامل:  -



 ـ 551ـ  

 .1989فة ػ دمشق ػ منشورات وزارة الثقا 1ػ قضايا النيضة العربية « القديـ والجديد»الخطيب، دمحم كامل:  -
 .1991ػ منشورات وزارة الثقافة ػ دمشق  2ػ قضايا وحوارات النيضة العربية « نظرية الرواية»الخطيب، دمحم كامل:  -
 .1995ػ دار المدػ ػ دمشق ػ بيروت « الرواية واليوتوبيا»الخطيب، دمحم كامل:  -
 .1991فة ػ دمشق ػ وزارة الثقا« تكويف الرواية العربية»الخطيب، دمحم كامل:  -
 .1987ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « انكسار األحالـ»الخطيب، دمحم كامل:  -
 .1981ػ دار العودة ػ بيروت « االسـ العربي الجريح»الخطيبي، د. عبد الكبير:  -
ػ ػ دار القومية لمطباعة والنشر والتوزيع « 1931القصة القصيرة في مصر منذ نشأتيا حتى سنة »خضر، عباس:  -

 .1966القاىرة 
 .1996ػ منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « الحداثة كسؤاؿ ىوية»خضر، مصطفى:  -
 .1973ػ دار الطميعة لمطباعة والنشر ػ بيروت « مضموف األسطورة في الفكر العربي»خميل، خميل أحمد:  -
 .1996س ػ ػ دار الجنوب لمنشر ػ تون« العرب والحداثة السينمائية»خميل، اليادؼ:  -
 .1979ػ  2ػ دار ابف خمدوف ػ بيروت ػ الط« البطل الفمسطيني في الحكاية الشعبية»الخميمي، عمي:  -
 .1994ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « الوقائع والمصير»خنسا، وفيق:  -
 .1992ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « في األصوؿ األولى لمرواية العربية»خورشيد، فاروؽ:  -
ػ منظمة التحرير الفمسطينية ػ مركز األبحاث ػ سمسمة أبحاث فمسطينية رقـ « تجربة البحث عف أفق»خورؼ، إلياس:  -

 .1974ػ بيروت  44
 .1983ػ معيد اإلنماء العربي ػ بيروت « التراث والحداثة: مراجع لدراسة الفكر العربي الحاضر»الخورؼ، بولس:  -

 «د»
 .1982ػ جامعة حمب ػ حمب « سة تحميمية لمتركيب المغوؼدرا»الداية، فايز:  -
ػ دار الفكر المعاصر ػ بيروت ػ دار الفكر ػ « جماليات األسموب ػ الصورة الفنية في األدب العربي»الداية، فايز:  -

 .1991ػ  2دمشق الط
 .1981ػ  2ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ػ الط« عمـ النفس واألدب»الدروبي، سامي:  -
 .1977ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « تطور النقد العربي الحديث في مصر»دسوقي، عبد العزيز: ال -
 -الييئة المصرية العامة لمكتاب  -« 1991-1961تداخل األنواع في القصة المصرية القصيرة »دومة، خيرؼ:  -

 .1998القاىرة 
)جزءاف( ػ مكتبة الدراسات الشعبية ػ الييئة العامة لقصور « الشعبية إبداعية األداء في السيرة»دياب، دمحم حافع:  -

 .1996الثقافة ػ القاىرة 

 «ر»
 .1988)جزءاف( ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة « موسوعة الفكر األدبي»راغب، نبيل:  -
 .1992ربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء ػ المركز الثقافي الع« اإلسالـ وممحمة الخمق واألسطورة»الربيعو، تركي عمي:  -
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ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار « العنف والمقدس والجنس في الميتولوجيا اإلسالمية»الربيعو، تركي عمي:  -
 .1994البيضاء 

لفنوف ػ ػ منشورات وزارة الثقافة وا« الشاطئ الجديد: قراءة في كتاب القصة العربية»الربيعي، عبد الرحمف مجيد:  -
 .1979بغداد 

 .1994ػ مؤسسة نقوش عربية ػ تونس « رؤػ وظالؿ: نقد ودراسات»الربيعي، عبد الرحمف مجيد:  -
 .1995ػ مطبعة سعيداف ػ سوسة ػ تونس « مف النافذة إلى األفق: قراءات ومواقف»الربيعي، عبد الرحمف مجيد:  -
ػ دار المعارؼ لمطباعة « اءات في األدب العربي المغاربيمف سومر إلى قرطاج: قر »الربيعي، عبد الرحمف مجيد:  -

 .1997والنشر ػ سوسة ػ تونس 
 .1975ػ  2ػ دار العودة ػ بيروت ػ الط« فف القصة القصيرة»رشدؼ، رشاد:  -
 .1998القاىرة  -الييئة المصرية العامة لمكتاب « تشظي الزمف في الرواية الحديثة»رشيد، أمينة:  -
ػ منشورات رابطة الكتاب األردنييف ػ « البنى السردية: دراسات تطبيقية في القصة القصيرة األردنية»: رضواف، عبد هللا -

 .1995عماف 
 .1969ػ دار الكاتب العربي ػ القاىرة ػ « القصة القصيرة في األدب الجزائرؼ المعاصر»ركيبي، عبد هللا خميفة:  -
 .1977ػ مطبعة المجد ػ دمشق « نيحكايات شعبية مف الزبدا»رمضاف، دمحم خالد:  -
 .1991 ػ مركز البحوث العربية ػ القاىرة« الموقف مف القص في تراثنا النقدؼ»الروبي، ألفت كماؿ:  -

 «ز»
 .1991ػ أفريقيا الشرؽ ػ الدار البيضاء « الحكاية والمتخيل ػ دراسات في السرد الروائي والقصصي»الزاىي، فريد:  -
 .1994ػ دار توبقاؿ لمنشر ػ الدار البيضاء « السرد الفيممي ػ قراءة سيميائية: »الزاىير، عبد الرزاؽ -
« أزمة األجياؿ العربية المعاصرة: دراسة في رواية موسـ اليجرة إلى الشماؿ لمطيب صالح»الزاوؽ، فوزية الصفار:  -

 .1997تونس  -مطبعة الوفاء  -
 .1981ػ بيروت « مبادؤىا وأعالميا األلسنية ػ عمل المغة الحديث ػ»زكريا، ميشاؿ:  -
 .1973ػ الدار العربية لمكتاب ػ ليبيا ػ تونس « الكتابة القصصية عند البشير خريف»الزمرلي، فوزؼ:  -
 .1989ػ دار الثقافة الجديدة ػ القاىرة « مف صور المرأة في القصص والروايات العربية»الزيات، لطيفة:  -
 .1989ػ القاىرة  22ػ كتاب األىالي رقـ « الصورة والمثاؿنجيب محفوظ: »الزيات، لطيفة:  -
 .1996ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « فوردمادوكس فورد و.. الحداثة»الزيات، لطيفة:  -
ار ػ د« اكتشاؼ التقدـ األوروبي ػ دراسة في المؤثرات األوروبية عمى العثمانييف في القرف الثامف عشر»زيادة، خالد:  -

 .1981الطميعة ػ بيروت 

 «س»
ػ المؤسسة العربية « الحكاية الشعبية في المجتمع الفمسطيني ػ دراسة ونصوص»الساريسي، عمر عبد الرحمف:  -

 .1981لمدراسات والنشر ػ بيروت 
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 .1974ػ منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ػ دمشق « الحكايات الشعبية في الالذقية»ساعي، أحمد بساـ:  -
 .1996ػ دار توبقاؿ لمنشر ػ الدار البيضاء « الحداثة»سبيال، دمحم )وعبد السالـ بنعبد العالي(:  -
 .1981ػ دار الوحدة ػ بيروت « المسامرة والمنادمة عند العرب حتى القرف الرابع اليجرؼ»سرحاف، جماؿ:  -
 .1994جدة  -النادؼ األدبي بجدة كتب  -« تقميب الحطب عمى النار: في لغة السرد»السريحي، سعيد:  -
 .1996بيروت  -الدار البيضاء  -المركز الثقافي العربي  -« حجاب العادة»السريحي، سعيد:  -
 .1997)ترجمة كماؿ أبو ديب( ػ دار اآلداب ػ بيروت « الثقافة واإلمبريالية»سعيد، ادوار:  -
 .1971معيد البحوث والدراسات العربية ػ القاىرة  ػ« القصة في األدب السوداني الحديث»سالـ، دمحم زغموؿ:  -
، تامر:  -  .1983ػ منشورات دار الحوار ػ الالذقية « نظرية المغة والجماؿ في النقد العربي»سمـو
 .1974ػ دار ابف خمدوف ػ بيروت « األدب واأليديولوجية في سورية»سميماف، نبيل )باالشتراؾ مع بو عمي ياسيف(:  -
ػ دار ابف رشد ػ بيروت « معارؾ ثقافية في سورية»)باالشتراؾ مع بوعمي ودمحم كامل الخطيب(:  سميماف، نبيل -

1981. 
 .1981ػ دار الفارابي ػ بيروت « 1النقد األدبي في سورية ج»سميماف، نبيل:  -
 .1982ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « الرواية السورية»سميماف، نبيل:  -
 .1983ػ دار الطميعة ػ بيروت « قد النقد األدبيمساىمة في ن»سميماف، نبيل:  -
 .1985ػ دار الحوار ػ الالذقية « وعي الذات والعالـ ػ دراسات في الرواية العربية»سميماف، نبيل:  -
 .1985ػ دار الحوار ػ الالذقية « أسئمة الواقعية وااللتزاـ»سميماف، نبيل:  -
 .1989حوار ػ الالذقية ػ دار ال« في اإلبداع والنقد»سميماف، نبيل:  -
 .1985ػ دار الحوار ػ الالذقية « فتنة السرد والنقد»سميماف، نبيل:  -
 .1989ػ دار المنارة ػ الالذقية « القبض عمى جمر اإلبداع»سميماف، مصطفى:  -
 .1979ػ مطابع دار البعث الجديدة ػ دمشق « الواقعية في الرواية السورية»سماؽ، فيصل:  -
 .  1982دمشق  -« الرواية السورية»سماؽ، فيصل: -
 .1971ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « نظرية الرواية في األدب اإلنجميزؼ»سمعاف، انجيل بطرس:  -
 .1981 ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة« دراسات في الرواية اإلنجميزية»سمعاف، إنجيل بطرس:  -
 .1987ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « دراسات في الرواية العربية»سمعاف، إنجيل بطرس:  -
 .1971ػ دار المعارؼ ػ القاىرة « األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة»سويف، مصطفى:  -
قيا الشرؽ ػ الدار )جزءاف( ػ أفري« النقد البنيوؼ والنص الروائي ػ نماذج تحميمية مف النقد العربي»سويرتي، دمحم:  -

 .1991البيضاء 
 .1991ػ دار اآلداب ػ بيروت « في داللية القصص وشعرية السرد»سويداف، سامي:  -
 .1978بيروت  -دار الطميعة  -« حكاية األسد والغواص»السيد، رضواف )تحقيق وتقديـ(:  -
 .1996دمشق  -مطبعة زيد بف ثابت  -« دراسات في األدب المقارف والنقد»السيد، غساف:  -

 «ش»
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 .1998دمشق  -منشورات اتحاد الكتاب العرب  -« 1985-1965المرأة في الرواية الفمسطينية »الشامي، حساف رشاد:  -
قراءات متعددة لمشخصية ػ عمـ نفس الطباع واألنماط ػ دراسة تطبيقية عمى شخصيات نجيب »شاىيف، روزمارؼ:  -

 .1995ػ دار ومكتبة اليالؿ ػ بيروت « محفوظ
ػ منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « سمطة الواقعية ػ مقاالت تطبيقية في الرواية والقصة»الشاوؼ، عبد القادر:  -

1981. 
 .1982ػ دار النشر المغربية ػ الدار البيضاء « النص العضوؼ ػ سمخ الجمد نموذج دراسي»الشاوؼ، عبد القادر:  -
ػ ىيئة الفنوف واآلداب والعمـو االجتماعية « في الشعر والقصة القصيرةقضايا الحداثة »شبموؿ، أحمد فضل:  -

 .1993باإلسكندرية ػ اإلسكندرية ػ 
 .1986ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « مطالعات في الرواية الفارسية المعاصرة»شتا، إبراىيـ الدسوقي:  -
 .1982ػ دار ابف رشد ػ بيروت « منيج لوسياف غولدماف في البنيوية التركيبية ػ دارسة في»شحيد، جماؿ:  -
 .1978ػ اتحاد الكتاب العرب ػ « إف األدب كاف مسؤوال  »الشريف، جالؿ فاروؽ:  -
منشورات اتحاد  -« 1985-1947تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة »شريبط، شريبط أحمد:  -

 .1998دمشق  -الكتاب العرب 
 .1999بيروت  -دار اآلداب  -« عاـ مف الرواية النسائية العربية111»ثينة: شعباف، ب -
 .1996ػ دار المعارؼ لمطباعة والنشر ػ سوسة « أزمة الذات في مقامات اليمذاني»شعرانة، المنصف:  -
، الميمودؼ:  - دؼ بمدينة ػ منشورات المجمس البم« المتخيل والقدسي في التصوؼ اإلسالمي: الحكاية والبركة»شغمـو

 .1991مكناس ػ مطبعة فضالة الدمحمية ػ المغرب 
 .1979ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « الماركسية واألدب»شكرؼ، غالي:  -
 .1981ػ دار الطميعة ػ بيروت « سوسيولوجيا النقد العربي الحديث ػ دفاع عف النقد»شكرؼ، غالي:  -
القاىرة  - 2ط -الييئة العامة لقصور الثقافة  -« تراث القصصي عند العربال»الشورؼ، مصطفى عبدالشافي:  -

 (.1991القاىرة  -)صدرت الطبعة األولى عف دار الفردوس لمطباعة  1999
)ترجمة مبارؾ حنوف ودمحم الوالي ودمحم « الشعرية العربية، تتقدمو مقالة حوؿ خطاب نقدؼ»الشيخ، جماؿ الديف بف:  -

 .1996قاؿ لمنشر ػ الدار البيضاء اوراغ( ػ دار توب

 «ص»
 .1973ػ كتاب روز اليوسف ػ القاىرة « ثأر ابف عنترة ػ دراسة تطبيقية في األدب الشعبي»صالح، أحمد عباس:  -
 .1997ػ دار شرقيات ػ القاىرة « قضايا المكاف الروائي في األدب المعاصر»صالح، صالح:  -
 .1997ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « راءالرواية العربية والصح»صالح، صالح:  -
 .1993ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « وىـ البدايات ػ الخطاب الروائي في األردف»صالح، فخرؼ:  -
دائرة الثقافة  -« تحوالت الرمل: الحكائي والجمالي في القصة القصيرة في قطر»الصالح، نضاؿ عبدالقادر:  -

 .1999الشارقة  -واإلعالـ 
 .1995ػ دار توبقاؿ لمنشر ػ الدار البيضاء « قنديل أـ ىاشـ: قراءة وتحميل»الصالحي، دمحم:  -
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ػ منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « البطل في مأزؽ ػ دراسة في التخييل العربي»صبحي، محي الديف:  -
1989. 

 .1981ػ دار الطميعة ػ بيروت « لعربية والمعربةأبطاؿ في الصيرورة ػ دراسات في الرواية ا»صبحي، محي الديف:  -
ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « دراسات ضد الواقعية في األدب العربي»صبحي، محي الديف:  -

1981. 
 .1984ػ الدار العربية لمكتاب ػ ليبيا ػ تونس « نظرية النقد العربي وتطورىا إلى عصرنا»صبحي، محي الديف:  -
 .1997ػ مركز اإلنماء الحضارؼ ػ حمب « فوكو قارئا  لديكارت ػ دروس الجامعة التونسية»ؼ، محسف: صخر  -
 .1992ػ دار الشؤوف الثقافية العامة ػ بغداد « البئر والعسل ػ قراءات معاصرة في نصوص تراثية»الصكر، حاتـ:  -
 .1995لثقافة ػ عماف ػ وزارة ا« زكريا تامر والقصة القصيرة»الصمادؼ، امتناف عثماف:  -
 .12/12/1991ػ  64ػ كتاب النادؼ األدبي الثقافي بجدة ػ العدد « في نظرية األدب عند العرب»صمود، حمادؼ:  -

 «ض»
ػ « مجابية الغزو الثقافي اإلمبريالي الصييوني لممشرؽ العربي ػ دراسة في الثقافة المقاومة»ضاىر، مسعود:  -

 .1989العربية ػ الرباط  منشورات المجمس القومي لمثقافة
 .1998القاىرة  -الييئة المصرية العامة لمكتاب  -« رواية الفالح، فالح الرواية»الضبع، مصطفى:  -

 «ط»
 .1971ػ دار العودة ػ بيروت « االتجاه الواقعي في الرواية العراقية»الطالب، عمر:  -
 .1972ػ دار الطميعة ػ بيروت « ق الحكيـلعبة الحمـ والواقع ػ دراسة في أدب توفي»طرابيشي، جورج:  -
 .1973ػ دار الطميعة ػ بيروت « هللا في رحمة نجيب محفوظ  الرمزية»طرابيشي، جورج:  -
 .1977ػ دار الطميعة ػ بيروت « شرؽ وغرب، رجولة وأنوثة»طرابيشي، جورج:  -
 .1978ػ دار الطميعة ػ بيروت « األدب مف الداخل»طرابيشي، جورج:  -
 .1981ػ دار الطميعة ػ بيروت « رمزية المرأة في الرواية العربية»بيشي، جورج: طرا -
 .1982ػ دار الطميعة ػ « عقدة أوديب في الرواية العربية»طرابيشي، جورج:  -
 .1983 ػ دار الطميعة ػ بيروت« الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية»طرابيشي، جورج:  -
ػ دار الطميعة ػ « أنثى ضد األنوثة: دراسة في أدب نواؿ السعدادؼ عمى ضوء التحميل النفسي»طرابيشي، جورج:  -

 .1984بيروت 
 -رياض الريس لمكتب والنشر  -« المثقفوف العرب والتراث: التحميل النفسي لعصاب جماعي»طرابيشي، جورج:  -

 .1991بيروت  -لندف 
 .1995ػ دار اآلداب ػ بيروت « لالشعور في الرواية العربيةالروائي وبطمو ػ مقاربة ا»طرابيشي، جورج:  -
 .1989ػ المطابع الموحدة ػ تونس « مباحث في األدب التونسي المعاصر»طرشونة، محمود:  -
 .1997ػ  3ػ مؤسسات باباؼ ػ تونس ط« مدخل إلى األدب المقارف »طرشونة، محمود:  -
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نجاز عالـ عبد الرحمف منيف الروائي»الطعاف، صبحي:  -  .1992ػ دار كناف لمدراسات والنشر ػ دمشق « ػ تنظير وا 
 .1984ػ منشورات الجامعة ػ الدار البيضاء « األدب المغربي الحديث ػ ببميوغرافيا شاممة»طنكوؿ، عبد الرحماف:  -

 «ع»
امعية ػ الجزائر ػ ديواف المطبوعات الج« التركيب عند ابف المقفع في مقدمات كتاب كميمة ودمنة»عاشور، المنصف:  -

1982. 
 .1989ػ دار الثقافة الجديدة ػ القاىرة ػ  3ػ ط« في الثقافة المصرية»العالـ، محمود أميف:  -
 .1971ػ الييئة المصرية العامة ػ القاىرة « تأمالت في عالـ نجيب محفوظ»العالـ، محمود أميف:  -
 .1985ػ  2يدؼ ػ القاىرة طػ دار ش« توفيق الحكيـ.. مفر وفناف»العالـ، محمود أميف:  -
 .1985ػ دا رالمستقبل العربي ػ القاىرة ػ « ثالثية الرفض واليزيمة»العالـ، محمود أميف:  -
 .1989ػ دار الثقافة الجديدة ػ القاىرة « مفاىيـ وقضايا إشكالية»العالـ، محمود أميف:  -
 .1994المستقبل العربي ػ بيروت ػ القاىرة ػ دار « أربعوف عاما  مف النقد التطبيقي»العالـ، محمود أميف:  -
 .1998دمشق  -منشورات اتحاد الكتاب العرب  -« مظاىر التجديد في القصة الجزائرية»عامر، مخموؼ:  -
 ػ )د. ت(. 2ػ دار الثقافة ػ بيروت ػ الط« فف السيرة»عباس، إحساف:  -
 .1974روز اليوسف ػ القاىرة  ػ كتاب« أساطير وفولكمور العالـ العربي»عبد الحكيـ، شوقي:  -
 .1978ػ دار ابف خمدوف ػ بيروت « الفولكمور واألساطير العربية»عبد الحكيـ، شوقي:  -
 .1981ػ دار ابف خمدوف ػ بيروت « الزير سالـ أبو ليمى الميميل»عبد الحكيـ، شوقي:  -
 .1982بيروت ػ دار ابف خمدوف ػ « الزير سالـ أبو ليمى الميميل»عبد الحكيـ، شوقي:  -
 .1982ػ دار العودة ػ بيروت « موسوعة الفمكمور واألساطير العربية»عبد الحكيـ، شوقي:  -
ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ « األسس النفسية لإلبداع األدبي ػ في القصة القصيرة خاصة»عبد الحميد، شاكر:  -

 .1992القاىرة 
 .1993لييئة العامة لقصور الثقافة ػ القاىرة ػ ا« األدب والجنوف »عبد الحميد، شاكر:  -
 .1993ػ دار الينابيع ػ عماف « الزماف، المكاف، النص، في الرواية األردنية»عبد الخالق، غساف:  -
 .1995ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « فف معايشة القصة القصيرة»عبد الرزاؽ، دمحم محمود:  -
ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « الذات والموضوع ػ قراءة في القصة القصيرة» عبد العاؿ، دمحم قطب: -

1994. 
 .1998القاىرة  -الييئة المصرية العامة لمكتاب  -« سوسيولوجيا الرواية السياسية»عبدالعظيـ، صالح سميماف:  -
الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة ػ « الخروج مف التاريخ ػ دارسة في مدف الممح»عبد الغني، مصطفى:  -

1993. 
 .1994ػ سينا لمنشر ػ القاىرة « نقد الذات في الرواية الفمسطينية»عبد الغني، مصطفى:  -
ػ المجمس الوطني لمثقافة والفنوف « عالـ المعرفة»ػ سمسمة « االتجاه القومي في الرواية»عبد الغني، مصطفى:  -

 .1994واآلداب ػ الكويت 
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 .1949ػ المطبعة النموذجية ػ القاىرة « دراسات في عمـ النفس األدبي»عبد القادر، حامد:  -
 .1988ػ كتاب اليالؿ ػ دار اليالؿ ػ القاىرة « 1987ػ  1985أوراؽ مف الجمر والرماد ػ »عبد القادر، فاروؽ:  -
 ػ مؤسسة العروبة« 1989ػ  1986ية أوراؽ أخرػ مف الجمر والرماد ػ متابعات مصرية وعرب»عبد القادر، فاروؽ:  -

 .1991لمطباعة والنشر ػ القاىرة 
 .1993ػ دار شرقيات ػ القاىرة « مف أوراؽ الرفض والقبوؿ ػ وجوه وأعماؿ»عبد القادر، فاروؽ:  -
 .1996ػ المركز المصرؼ العربي ػ القاىرة « مف أوراؽ التسعينيات ػ نفق معتـ ومصابيح قميمة»عبد القادر، فاروؽ:  -
ػ « النقد التطبيقي التحميمي ػ مقدمة لدراسة األدب وعناصره في ضوء المناىج النقدية الحديثة»عبد هللا، عدناف خالد:  -

 .1986دار الشؤوف الثقافية العامة ػ بغداد 
 - لندف -رياض الريس لمكتب والنشر  -« األرض الحراـ: الرواية واالستبداد في بالد العرب»العبدهللا، عماد:  -

 .1997بيروت 
 .1994ػ دار الكنوز األدبية ػ بيروت « مالمح مف أدب أمريكا الالتينية/ الرواية نموذجا  »عبد الممؾ، بدر:  -
 .1995ػ وزارة الثقافة ػ عماف « صورة المرأة في الرواية األردنية»عبيدات، أروػ:  -
 .1981منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق ػ « واقعية ما بعد الحرب في األدب والنقد والشعر»عبود، حنا:  -
 .1978ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث»عبود، حنا:  -
 .1981ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « واقعية ما بعد الحرب»عبود، حنا:  -
 .1981ػ دار المسيرة ػ بيروت « تفاحة آدـ»عبود، حنا:  -
 .1989ػ منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « الحداثة عبر التاريخ: مدخل إلى نظرية»ا: عبود، حن -
 -اتحاد الكتاب العرب  -« فصوؿ في عمـ االقتصاد األدبي: فصوؿ مختارة مف رؤػ كاسندرا برياـ»عبود، حنا:  -

 .1997دمشق 
 .1999دمشق  -ات اتحاد الكتاب العرب منشور  -« النظرية األدبية الحديثة والنقد األسطورؼ»عبود، حنا:  -
 .1993ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « الرواية األلمانية الحديثة ػ دراسة استقبالية مقارنة»عبود، عبده:  -
 .1995ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « ىجرة النصوص»عبود، عبده:  -
 .1996دمشق  -اتحاد الكتاب العرب  -« يةالقصة األلمانية الحديثة في ضوء ترجمتيا إلى العرب»عبود، عبده:  -
 .1995ػ  23ػ كتاب الرياض ػ مؤسسة اليمامة الصحفية ػ الرياض ػ العدد « األدب، المغة والفضاء»عثماف، أحمد:  -
 .1986ػ دار الحداثة ػ بيروت « بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ»عثماف، بدرؼ:  -
ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ « اية العربية الجزائرية ورؤية الواقع ػ دراسة تحميمية فنيةالرو »عثماف، عبد الفتاح:  -

 .1993القاىرة 
ػ الدار العربية لمكتاب ػ تونس ػ ليبيا « GREIMASفي الخطاب السردؼ ػ نظرية قريماس »العجيمي، دمحم الناصر:  -

1993. 
ػ دار الفارابي ػ بيروت والعربية دمحم عمي الحامي « اىمية ودالالتياموسوعة أساطير العرب عف الج»عجينة، دمحم:  -

 .1994لمنشر والتوزيع ػ تونس 
 .1981ػ دار ابف رشد ػ بيروت « الرواية العربية ػ واقع وآفاؽ»عدة مؤلفيف:  -
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 .1988ػ  2ػ عيوف المقاالت ػ الدار البيضاء ػ الط« جماليات المكاف»عدة مؤلفيف:  -
 .1989تموز/ يوليو  15ػ الكويت  23ػ العدد « كتاب العربي« »القصة العربية: أجياؿ وآفاؽ: »عدة مؤلفيف -
 .1997بيروت  -ػ منشورات مركز دراسات الوحدة العربية « العرب والعولمة»عدة مؤلفيف:  -
 .1992ػ منشورات األمد ػ بغداد « المشيد الجديد في القصة العراقية»عدة مؤلفيف:  -
ػ « 2أبحاث الممتقى الثالث لمكتابات القصصية والروائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ج و ج»يف: عدة مؤلف -

 .1993منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ػ 
 .1994ػ دار الحوار ػ الالذقية « اإلبداع الروائي اليـو»عدة مؤلفيف:  -
عالـ »رضواف الكاشف ػ مراجعة المنصف الشنوفي( ػ سمسمة )ترجمة « مدخل إلى مناىج النقد األدبي»عدة كتاب:  -

 .1997ػ المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب « المعرفة
)ترجمة وتقديـ خيرؼ أبو دومة « القصة ػ الرواية ػ المؤلف ػ دراسات في نظرية األنواع األدبية المعاصرة»عدة كتاب:  -

 .1997لقاىرة ػ مراجعة سيد البحراوؼ( ػ دار شرقيات ػ ا
 -« أبحاث اتحاد الكتاب العرب إلى المؤتمر العاـ العشريف لالتحاد العاـ لألدباء والكتاب العرب»عدة مؤلفيف:  -

 .1997دمشق  -منشورات اتحاد الكتاب العرب 
آذار ثـ  168ػ  167دمشق ػ العدد « التغيير في عمق التفكير في مجمة الموقف األدبي»عرساف، عمي عقمة:  -

 .1989ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « مشكالت في الثقافة العربية»يرت المقالة في كتابو ظ
 .1989ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « األسموبية منيجا  نقديا  »عزاـ، دمحم:  -
 .1991ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « وعي العالـ الروائي»عزاـ، دمحم:  -
 .1993دار األىالي ػ دمشق « في الرواية الحديثةالفيموؼ ػ بطل العصر »عزاـ، دمحم:  -
 .1995ػ منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « الحداثة الشعرية»عزاـ، دمحم:  -
 .1996ػ دار الحوار ػ الالذقية « فضاء النص الروائي ػ مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سميماف»عزاـ، دمحم:  -
 .1999دمشق  -اتحاد الكتاب العرب  -« في النقد األدبي المنيج الموضوعي»عزاـ، دمحم:  -
 .1994ػ منشورات المدػ ػ دمشق « بعيدا  داخل الغابة: البياف النقدؼ لمحداثة العربية»العزاوؼ، فاضل:  -

 .1968القاىرة  -دار الكاتب العربي -«ثقافتنا بيف األصالة والمعاصرة»العشرؼ، جالؿ: 
 .1987ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « يلجيل وراء ج»العشرؼ جالؿ:  -
 .1982ػ ديواف المطبوعات الجامعية ػ الجزائر « مقدمة لعمـ النفس األدبي»عصار، خير هللا:  -
 .1974ػ دار الثقافة ػ القاىرة « الصورة الفنية في التراث النقدؼ»عصفور، جابر:  -
 .1982ػ دار التنوير ػ القاىرة  2ػ ط« لتراث النقدؼمفيـو الشعر ػ دراسة في ا»عصفور، جابر:  -
 .1997ػ مكتبة األسرة ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « نظريات معاصرة»عصفور، جابر:  -
 .1999القاىرة  -الييئة المصرية العامة لمكتاب  - 1999مكتبة األسرة  -« زمف الرواية»عصفور، جابر:  -
 .1997ػ مطبعة الداووؼ ػ دمشق « فف السيرة الذاتية في األدب العربي حتى أوائل الثمانينيات: »العطار، ميا فائق -
 .1995ػ مطبعة الداووؼ ػ دمشق « السيرة الفنية في األدب العربي حتى أوائل الثمانينيات»العطار، ميا فائق:  -
 ة والفنوف ػ عماف )د. ت(.ػ دائرة الثقاف« القصة الطويمة في األدب األردني»العطيات، دمحم:  -
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 ػ دار الكتاب العربي ػ طرابمس ػ ليبيا )د. ت(.« في األدب الميبي الحديث»عطية، د. أحمد:  -
ػ دار مميـ لمطباعة « نحو تأويل تكاممي لمحكاية الخرافية ػ نموذج مف كميمة ودمنة: باب القرد والغيمـ»عكاـ، فيد:  -

 .1995والنشر ػ حمص 
 .1981ػ دار الكممة لمنشر ػ بيروت « الرؤية واأليديولوجية في المغرب العربي»عموش، سعيد:  -
 .1991ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « عبد الرحمف الشرقاوؼ الفالح الثائر»عمي، كماؿ دمحم )تحرير(:  -
ة أوفست اإلخالص ػ بغداد ػ جامعة بغداد ػ مطبع« الطوفاف في المراجع المسمارية»عمي، فاضل عبد الواحد:  -

1975. 
 .1997ػ دار الشؤوف الثقافية العامة ػ بغداد « سومر: أسطورة وممحمة»عمي، فاضل عبد الواحد:  -
 .1985ػ دار الكتاب المبناني ػ بيروت « ىرمنوتيؾ النثر األدبي»عموش، سعيد:  -
)الجزء األوؿ( ػ دار المعارؼ « ػ اليوناف نصوص النقد األدبي»عوض، لويس )تعريب وتأليف لممعجـ الكالسيكي(:  -

 .1965بمصر ػ القاىرة 
 ػ دار المعارؼ بمصر ػ القاىرة )د. ت(.« دراسات تمييدية في الرواية اإلنجميزية المعاصرة»عوض، رمسيس:  -
ي العربي ػ ػ المركز الثقاف« مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية مف التأسيس إلى التجنيس»العوفي، نجيب:  -

 .1987بيروت ػ الدار البيضاء ػ 
 .1992ػ منشورات عيوف المقاالت ػ الدار البيضاء « ظواىر نصية»العوفي، نجيب:  -
 .1971ػ الييئة المصرية العامة لمتأليف والنشر ػ القاىرة « األدب في عالـ متغير»عياد، د. شكرؼ دمحم:  -
 .1991شورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق ػ من« مقاالت في األسموبية»عياشي، منذر:  -
 .1991ػ دار طالس ػ دمشق « قضايا لسانية وحضارية»عياشي، منذر:  -
 .1996ػ مركز اإلنماء الحضارؼ ػ حمب « المسانيات والداللة ػ الكممة»عياشي، منذر:  -
 .1995 كتاب ػ القاىرةػ الييئة المصرية العامة لم« اإلبداع األدبي ػ المصادر ػ المخاطر»عيد، حسيف:  -
ػ الييئة المصرية العامة « جارسيا ماركيز وأفوؿ الديكتاتورية ػ دراسة في رواية خريف البطريرؾ»عيد، حسيف:  -

 .1988لمكتاب ػ القاىرة 
 .1988ػ دار األىالي ػ دمشق « في سوسيولوجيا النص الروائي»عيد، عبد الرزاؽ:  -
ـ زكريا تام»عيد، عبد الرزاؽ:  -  .1989ػ دار الفارابي ػ بيروت « ر القصصي: وحدة البنيوية والفنية في تمزقيا المطمقعال
 .1975ػ دار الفارابي ػ بيروت « ممارسات في النقد األدبي»العيد، يمنى:  -
 ػ دار الفارابي ػ« الداللة االجتماعية لحركة األدب الرومنطيقي في لبناف بيف الحربيف العالميتيف»العيد، يمنى:  -

 .1979بيروت 
 .1983ػ منشورات دار اآلفاؽ الجديدة ػ بيروت « في معرفة النص»العيد، يمنى:  -
 .1986ػ مؤسسة األبحاث العربية ػ بيروت « الراوؼ الموقع والشكل ػ بحث في السرد الروائي»العيد، يمنى:  -
 .1991رابي ػ بيروت ػ دار الفا« تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوؼ»العيد، يمنى:  -
 .1993ػ دار اآلداب ػ بيروت « الكتابة تحوؿ في التحوؿ»العيد، يمنى:  -
 .1998بيروت  -دار اآلداب  -« فف الرواية العربية بيف خصوصية الحكاية وتميز الخطاب»العيد، يمنى:  -
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 .1991ػ القاىرة  ػ مكتبة الزىراء« تيار الزمف في الرواية العربية المعاصرة»عيسى، حمود دمحم:  -

 «غ»
ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء « الكنز والتأويل ػ قراءات في الحكاية العربية»الغانمي، سعيد:  -

1994. 
ػ الييئة « الصوت القديـ الجديد ػ دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث»الغذامي، عبد هللا دمحم:  -

 .1987لمكتاب ػ القاىرة  المصرية العامة
 .1987ػ مطابع دار البالد ػ جدة « الموقف مف الحداثة ومسائل أخرػ»الغذامي، عبد هللا دمحم:  -
 .1994ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء « القصيدة والنص المضاد»الغذامي، عبد هللا دمحم:  -
 .1995دمشق  -وزارة الثقافة  -« ية المستنقع لحنا مينةالتناقض والوحدة في روا»الغريبي، خالد:  -
 ػ الدار القومية ػ القاىرة )د. ت(.« الروايات الواقعية في القرف التاسع عشر»غالب، دمحم:  -
، إبراىيـ عبد هللا:  - ػ منشورات مركز دراسات الخميج « القصة القصيرة في الخميج العربي ػ دراسة نقدية تحميمية»غمـو

 .1981ػ جامعة البصرة ػ مطبعة اإلرشاد ػ بغداد  العربي
-  :  .1981ػ سمسمة عالـ المعرفة ػ الكويت « الرواية الروسية في القرف التاسع عشر»الغمرؼ، مكاـر

 « ؼ»
 ػ الدار العربية لمكتاب ػ بيروت )د. ت(.« أسئمة الرواية»فاضل، جياد:  -
 .1998دمشق  -وزارة الثقافة  -« اإلحالة الكالميةفي بناء النص وداللتو: محاور »فرنسيس، مريـ:  -
 (.1967)األولى  1979ػ  2ػ دار النيار لمنشر ػ بيروت ػ الط« مالحـ وأساطير مف األدب السامي»فريحة، أنيس:  -
ػ دار سعاد الصباح لمنشر « خالتي صفية والدير بيف واقعية التجديد وأسطورية التجسيد»فريد، بياء الديف دمحم:  -
 .1995التوزيع ػ الكويت و 
 .1978ػ الييئة المصرية لمكتاب ػ القاىرة « منيج الواقعية في اإلبداع األدبي»فضل، صالح:  -
جراءاتو»فضل، صالح:  -  .1983ػ دار اآلفاؽ الجديدة ػ بيروت « عمـ األسموب: مبادئو وا 
 .1985ػ بيروت  3الجديدة ػ ط ػ منشورات دار اآلفاؽ« نظرية البنائية في النقد األدبي»فضل، صالح:  -
ػ المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ػ « عالـ المعرفة»ػ سمسمة « بالغة الخطاب وعمـ النص»فضل، صالح:  -

 .1992الكويت 
 .1992ػ دار سعاد الصباح ػ الكويت ػ القاىرة « أساليب السرد في الرواية العربية»فضل، صالح:  -
 .1986ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « التجاه الواقعي في الرواية العربية السوريةا»الفيصل، سمر روحي:  -
 .1988ػ دار األىالي ػ دمشق « 1945-1918النقد األدبي الحديث في سورية »الفيصل، سمر روحي:  -
 .1991ػ منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « نيوض الرواية العربية الميبية»الفيصل، سمر روحي:  -
 .1994ػ  2ػ جروس برس ػ الط« السجف السياسي في الرواية العربية»الفيصل، سمر روحي:  -
 .1995ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « 1991 - 1981بناء الرواية العربية السورية »الفيصل، سمر روحي:  -
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 .1996ػ دار النفائس ػ بيروت « التطور الفني لالتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية»الفيصل، سمر روحي:  -
 .1995ػ جروس برس ػ طرابمس/ لبناف « معجـ الروائييف العرب»الفيصل، سمر روحي:  -
 .1995ػ جروس برس ػ طرابمس/ لبناف « معجـ القاصات العربيات»الفيصل، سمر روحي:  -

 «ؽ»
 .1997تونس  -دار الجنوب  -« تحميل النص السردؼ»القاضي، دمحم:  -
تونس ودار  -منشورات كمية اآلداب منوبو  -« الخبر في األدب العربي: دراسة في السردية العربية»ي، دمحم: القاض -

 .1998بيروت  -الغرب اإلسالمي 
 -شركة البيادر لمنشر والتوزيع  -« قراءة تناصية في كتاب التجميات -شعرية النص الروائي »القمرؼ، بشير:  -

 .1991الرباط 
 .1992ػ دار الجنوب لمنشر ػ تونس « النزعة الذىنية في رواية الشحاذ لنجيب محفوظ»ؽ: قسومة، الصاد -
 .1989ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « وقائع عربية»قنديل، د. دمحم المنسي:  -
 .1991ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « شخصيات حية مف األغاني»قنديل، د. دمحم المنسي:  -
 .1994ػ دار سحر ػ تونس « األنا واآلخر في الرواية العربية الحديثة»قيسومة، منصور:  -
 .1997ػ دار سحر لمنشر ػ تونس « الرواية العربية ػ اإلشكاؿ والتشكل»قيسومة، منصور:  -

 «ؾ»
 .1991ػ دار الحصاد ػ دمشق « المنفى السياسي في الرواية العربية»كاسوحة، مراد:  -
 .1991ػ دار الذاكرة ػ حمص « الرؤية األيديولوجية والموروث الديني في أدب حنا مينو»سوحة، مراد: كا -
ػ )جزءاف( ػ دار الثقافة ػ الدار البيضاء ػ « الصراع بيف القديـ والجديد في األدب العربي الحديث»الكتاني، دمحم:  -

1982. 
ػ دار الثقافة لمطباعة والنشر ػ « ػ الرجل الذؼ فقد ظمو نموذجا   السرد في الرواية المعاصرة»الكردؼ، عبد الرحيـ:  -

 .1992القاىرة 
 .1997ػ منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « وعي الحداثة: دراسات جمالية في الحداثة العربية»كميب، سعد الديف:  -
 .1983س ػ الدار العربية لمكتاب ػ ليبيا ػ تون« مدخل في المسانيات»الكشو، صالح:  -
األدب الحديث والمعاصر ػ شغكاليات »تاريخ األدب التونسي ػ ضمف سمسمة الدراسات »الكيالني، مصطفى:  -

 .1991ػ بيت الحكمة ػ قرطاج « الرواية
)ترجمة عبد السالـ بنعبد العالي( ػ دار « الكتابة والتناسخ ػ مفيـو المؤلف في الثقافة العربية»كيميطو، عبد الفتاح:  -

 .1985وير ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء التن
 .1987ػ دار توبقاؿ لمنشر ػ الدار البيضاء « الغائب، دراسة في مقامة لمحريرؼ»كيميطو، عبد الفتاح:  -
 .1988ػ دار توبقاؿ ػ الدار البيضاء « الحكاية والتأويل ػ دراسات في السرد العربي»كيميطو، عبد الفتاح:  -
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)ترجمة عبد الصمد بمكبير( ػ دار توبقاؿ لمنشر ػ الدار « المقامات ػ السرد واألنساؽ الثقافية»كيميطو، عبد الفتاح:  -
 .1993البيضاء 

 .1995ػ دار توبقاؿ لمنشر ػ الدار البيضاء « لساف آدـ»كيميطو، عبد الفتاح:  -
)ترجمة مصطفى النحاؿ ػ مراجعة دمحم برادة( ػ دار « ليمةالعيف واألبرة ػ دراسة في ألف ليمة و »كيميطو، عبد الفتاح:  -

 .1995شرقيات ػ القاىرة 

 «ؿ»
 .1985ػ دار الثقافة ػ الدار البيضاء « الرواية المغربية ورؤية الواقع االجتماعي ػ دراسة بنيوية تكوينية»لحمداني، حميد:  -
ػ المركز « جيا الرواية إلى سوسيولوجيا النقد الروائيالنقد الروائي واأليديولوجيا ػ مف سوسيولو »لحمداني، حميد:  -

 .1991الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء 
 .1993ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء ػ « بنية النص السردؼ مف منظور النقد األدبي»لحمداني، حميد:  -

 « ـ»
 .1986ار الحداثة ػ بيروت ػ د« في نظرية األدب»الماضي، شكرؼ عزيز:  -
ػ دار الجنوب لمنشر ػ « سيرة الغائب ػ سيرة اآلتي: السيرة الذاتية في كتاب األياـ لطو حسيف»المبخوت، شكرؼ:  -

 .1992تونس 
ػ دار « 1986-1914العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر ػ دراسة نقدية »مبروؾ، مراد عبد الرحمف:  -

 .1991ىرة المعارؼ ػ القا
 .1998القاىرة  -الييئة المصرية العامة لمكتاب  -« بناء الزمف في الرواية المعاصرة»مبروؾ، مراد عبد الرحمف:  -
المؤسسة  -الحمقة النقدية في ميرجاف جرش السادس عشر  -« دراسات في الرواية العربية»مجموعة مف المؤلفيف:  -

 .1998بيروت  -العربية لمدراسات والنشر 
 .1977)تقديـ صبرؼ حافع( ػ دار العودة ػ بيروت « اتحدث إليكـ»محفوظ، نجيب:  -
 .1989ػ دار اليسر ػ أفريقيا الشرؽ ػ الدار البيضاء « وظيفة الوصف في الرواية»محفوظ، عبد المطيف:  -
 .1994القاىرة  -« دراسة لمناىج النقد األدبي في معالـ فف القصة -نظرية الرواية »دمحم، السيد ابراىيـ:  -
 .1979ػ  2ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ػ الط« القصة العربية في العصر الجاىمي»محمود، عمي عبد الحميـ:  -
 .1985ػ دار المعارؼ ػ القاىرة « الرواية االنسيابية وتأثيرىا عند الروائييف العرب»دمحم، أحمد سيد:  -
ػ كتاب الرياض ػ مؤسسة اليمامة « دراسات في عمـ الجماؿ الجميل ونظريات الفنوف »دمحم، رمضاف بسطاويسي:  -

 .1996ػ  26ػ  25الصحفية ػ الرياض ػ العدد 
 .1986ػ دار الشؤوف الثقافية العامة ػ بغداد « الرواية اليابانية الحديثة»دمحم، عبد الواحد:  -
 .1981ػ دار العودة ػ بيروت « اتفف القصة القصيرة بالمغرب ػ في النشأة والتطور واالتجاى»المديني، أحمد:  -
ػ ديواف المطبوعات الجامعية ػ جامعة وىراف ػ وىراف « البنية الزمنية في القص الروائي»مرتاض، عبد الجميل:  -

1993. 
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ػ الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ػ الجزائر )د. « نيضة األدب العربي المعاصر في الجزائر»مرتاض، د. عبد الممؾ:  -
 ت(.

 .1981ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « الثقافة العربية في الجزائر بيف التأثير والتأثر»تاض، عبد الممؾ: مر  -
 .1982ػ ديواف المطبوعات الجامعية ػ الجزائر « األمثاؿ الشعبية الجزائرية»مرتاض، عبد الممؾ:  -
 .1983الجزائر  -عات الجامعية ديواف المطبو  -« النص األدبي: مف أيف؟ إلى أيف؟»مرتاض، عبد الممؾ:  -
ديواف  -« تحميل الخطاب السردؼ: معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاؽ المدؽ»مرتاض، عبد الممؾ:  -

 .1985الجزائر  -المطبوعات الجامعية 
تونسية لمنشر ػ ػ المؤسسة الوطنية لمكتاب/ الجزائر والدار ال« فف المقامات في األدب العربي»مرتاض، عبد الممؾ:  -

 .1988/ 2تونس ػ الط
ػ ديواف المطبوعات الجامعية ػ « ألف ليمة وليمة: تحميل سيميائي تفكيكي لحكاية حماؿ بغداد»مرتاض، عبد الممؾ:  -

 .1993الجزائر 
 .1996ػ منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « مقامات السيوطي»مرتاض، عبد الممؾ:  -
 .1998ػ سمسمة عالـ المعرفة ػ الكويت « نظرية الرواية ػ بحث في تقنيات السرد في»مرتاض، عبد الممؾ:  -
العدد  -الرياض  -كتاب الرياض  -« الكتابة مف موقع العدـ: مساءالت حوؿ نظرية الكتابة»مرتاض، عبد الممؾ:  -

 .1999فبراير  - 61-62
ػ الدار التونسية لمنشر ػ ديواف « وتطبيقا   مدخل إلى نظرية القصة تحميال  »المرزوقي، سمير )وجميل شاكر(:  -

 .1985المطبوعات الجامعية ػ الجزائر
 .1976ػ دار الفارابي ػ بيروت ػ طبعة ثانية مزيدة ومنقحة « دراسات نقدية في ضوء المنيج الواقعي»مروة، حسيف:  -
ػ الدار العربية لمكتاب ػ تونس ػ ليبيا ػ « األسموبية واألسموب ػ نحو بديل ألسني في نقد األدب»المسدؼ، عبد السالـ:  -

1977. 
 3طبعة منقحة ومشفوعة ببيموغرافيا الدراسات األسموبية والبنيوية ط« األسموبية واألسموب»المسدؼ، عبد السالـ:  -

اـ الدار العربية لمكتاب ػ تونس ػ ليبيا ػ )د. ت أما الطبعة الثانية وىي األولى بالنسبة لمطبعة المنقحة فصدرت ع
1982.) 

 .1983ػ دار الطميعة ػ بيروت « النقد والحداثة ػ مع دليل ببيموغرافي»المسدؼ، عبد السالـ:  -
 .1984ػ الدار العربية لمكتاب ػ تونس ػ ليبيا ػ « قاموس المسانيات ػ مع مقدمة عمـ المصطمح»المسدؼ، عبد السالـ:  -
 .1991ػ دار أمية ػ تونس « ذجقضية البنيوية ػ دراسة ونما»المسدؼ، عبد السالـ:  -
 11كتاب الرياض ػ مؤسسة اليمامية الصحفية ػ الرياض ػ العدد « مساءالت في األدب والمغة»المسدؼ، عبد السالـ:  -
 .1994ػ 
 .1994ػ دار الجنوب لمنشر ػ تونس « في آليات النقد األدبي»المسدؼ، عبد السالـ:  -
 .1994ػ دار موقف ػ حمب « حمف منيفالنص والحرية ػ عبد الر »مشوؿ، أحمد:  -
ػ الدار العربية لمكتاب ػ تونس ػ ليبيا، الشركة « الرواية العربية الجزائرية الحديثة بيف الواقعية وااللتزاـ»مصايف، دمحم:  -

 .1983الوطنية لمنشر والتوزيع ػ الجزائر 
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 .1997ار المدػ ػ دمشق ػ د« غائب طعمة فرماف: حركة المجتمع وتحوالت النص»المصرؼ، خالد:  -
 .1984ػ دار النمر لمطباعة ػ القاىرة « المناظرات في األدب العربي إلى نياية القرف الرابع»مصطفى، أحمد أميف:  -
ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ « الرواية العربية الموريتانية مقاربة لمبنية والداللة»المصطفى، دمحم الحسف ولد دمحم:  -

 .1996القاىرة 
 .1991ػ منشورات النادؼ األدبي الثقافي بجدة ػ جدة « في النص األدبي ػ دراسة أسموبية إحصائية»مصموح، سعد:  -
 .1989ػ مكتبة النيضة المصرية ػ القاىرة « السيرة الذاتية في التراث»المعاممي، شوقي دمحم:  -
 .1987بيروت  -دار البيضاء ال -المركز الثقافي العربي  -« دينامية النص»مفتاح، دمحم:  -
 .1984ػ دار السؤاؿ ػ دمشق «  ىندسة المعنى في السرد األسطورؼ الممحمي: جمجامش»المقداد، قاسـ:  -
 .1978ػ  2ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ػ الط« القصة القصيرة: دراسة ومختارات»مكي، الطاىر أحمد:  -
 .1978ػ  2ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ػ الط« تاراتالقصة القصيرة ػ دراسة ومخ»مكي، الطاىر أحمد:  -
 .1981ػ اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « األدب في خدمة المجتمع»المموحي، عبد المعيف:  -
 .1984ػ الدار العربية لمكتاب ػ تونس ػ ليبيا « دراسات ىيكمية في قصة الصراع»ممو، أحمد:  -
 نيضة مصر ػ القاىرة. ػ« النقد المنيجي عند العرب»مندور، دمحم:  -
النظرية المسانية والشعرية في التراث العربي مف »المييرؼ، عبد القادر )وحمادؼ صمود وعبد السالـ المسدؼ(:  -

 .1988ػ الدار التونسية لمنشر ػ تونس « خالؿ النصوص
افة ػ ضمف سمسمة كتابات ػ الييئة العامة لقصور الثق« أفق النص الروائي ػ دراسات تطبيقية»موافي، عبد العزيز:  -

 .1995( ػ القاىرة 37نقدية )
 -المنصورة  -دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع  -« القصة العربية: عصر اإلبداع»الموافي، ناصر عبد الرزاؽ:  -

 .1996 - 2ط
لمكتاب ػ القاىرة ػ الييئة المصرية العامة « المرأة األنموذج في الرواية العربية الحديثة»موسى، شمس الديف:  -

1985. 
 .1997ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « تأمالت في إبداعات الكاتبة العربية»موسى، شمس الديف:  -
 .1993ػ دار اآلداب ػ بيروت « ثارات شيرزاد: فف السرد العربي الحديث»الموسوؼ، محسف جاسـ:  -
ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار « اإلسالمي الوسيطسرديات العصر العربي »الموسوؼ، محسف جاسـ:  -

 .1997البيضاء 
)تحرير وتقديـ دمحم دكروب( ػ دار الفكر الجديد ػ بيروت « حوارات.. وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية»مينو، حنا:  -

1992. 

 «ف»
 .1963ة ػ دار الفكر ػ القاىر « تشيكوؼ والقصة القصيرة»النابمسي، شاكر:  -
 .1985ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « المسافة بيف السيف والعنق»النابمسي، شاكر:  -
 .1985ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « مذىب لمسيف ومذىب لمحب»النابمسي، شاكر:  -
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المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت  ػ« مدار الصحراء ػ دراسة في أدب عبد الرحمف منيف»النابمسي، شاكر:  -
1991. 

 .1994ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « جماليات المكاف في الرواية العربية»النابمسي، شاكر:  -
)المجمد األوؿ( ػ منشورات ذات « التراث القصصي في األدب العربي ػ مقاربات سوسيو ػ سردية»النجار، دمحم رجب:  -

 .1995سالسل ػ الكويت ال
ػ دار مصر لمطباعة ػ القاىرة « القصة في األدب العربي الحديث في لبناف حتى الحرب العظمى»نجـ، دمحم يوسف:  -

1952. 
 .1993ػ دار الشؤوف الثقافية العامة ػ بغداد « االستيالؿ ػ فف البدايات في النص األدبي»النصير، ياسيف:  -
ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء « المختفية: قراءات في الحكاية الشعبية المساحة»النصير، ياسيف:  -

1995. 
 .1994ػ أفريقيا الشرؽ ػ الدار البيضاء « ما ىي السيميولوجيا»نظيف، دمحم:  -
 .1994ػ دار الحوار ػ الالذقية « البداية في النص الروائي»نور الديف، صدوؽ:  -
 .1994ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء « عبد هللا العروؼ وحداثة الرواية»ؽ: نور الديف، صدو  -
 .1994الالذقية  -دار الحوار -«البداية في النص الروائي»نور الديف، صدوؽ:  -
 .1996ػ يناير  131)القاىرة( ػ العدد « أدب ونقد»في مجمة « مواجية الغزو الثقافي ػ نموذج تطبيقي»نيوؼ، نوفل:  -

 «هػ»
 .1987ػ النادؼ األدبي بالرياض ػ الرياض « القصة القصيرة في المممكة العربية السعودية»الياجرؼ، سخمي دمحم:  -
 .1996ػ الشركة الجديدة لمطباعة والنشر ػ تونس « الشحاد أزمة وعي وانييار عالـ»اليمامي، عبد الرزاؽ:  -
وانييار عالـ: دراسة نقدية تتناوؿ تقنيات السرد الروائي ودالالت النص في رواية أزمة وعي »اليمامي، عبد الرزاؽ:  -

 .1996ػ الشركة الجديدة لمطباعة والتفسير ػ تونس « الشحاذ
 .1984ػ دار الحداثة ػ بيروت « فصوؿ في النقد»ىمسا، غالب:  -
 .1979ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ػ  «مصادر نقد الرواية في األدب العربي الحديث»اليوارؼ، أحمد إبراىيـ:  -

 «و»
 .1987ػ دار طالس ػ دمشق « نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحميل التراكيب األساسية في المغة العربية»الوعر، مازف:  -
 -القاىرة  -الييئة المصرية العامة لمكتاب  -« تحميل النص السردؼ: معارج ابف عربي نموذجا  »الوكيل، سعيد:  -

1998. 
 .1974ػ مكتبة لبناف ػ بيروت « معجـ مصطمحات األدب»وىبو، مجدؼ:  -

 «ي»
 .1968)جزءاف( ػ دار المعارؼ بمصر ػ القاىرة « النقد األدبي الحديث في لبناف»ياغي، ىاشـ:  -
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 .1993ػ منشورات اتحاد كتاب المغرب ػ الرباط « دينامية النص الروائي»اليبورؼ، أحمد:  -
 .1991ػ أفريقيا الشرؽ ػ الدار البيضاء « مقدمات في نظرية األنواع األدبية»يحياوؼ، رشيد:  -
 .1991ػ أفريقيا الشرؽ ػ الدار البيضاء « الشعرية العربية ػ األنواع واألغراض»يحياوؼ، رشيد:  -
 لبيضاء )د. ت(.ػ أفريقيا الشرؽ ػ الدار ا« شعرية النوع األدبي ػ في قراءة النقد العربي القديـ»يحياوؼ، رشيد:  -
 .1982ػ دار التنوير ػ بيروت « التحميل االجتماعي لألدب»يسيف، السيد:  -
ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء ػ « تحميل الخطاب الروائي ػ الزمف ػ السرد ػ التبئير»يقطيف، سعيد:  -

1989. 
 .1989ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء  «انفتاح النص الروائي ػ النص ػ السياؽ»يقطيف، سعيد:  -
ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء « قاؿ الراوؼ: البنيات الحكائية في السيرة الشعبية»يقطيف، سعيد:  -

1991. 
عربي ػ بيروت ػ الدار ػ المركز الثقافي ال« الرواية والتراث السردؼ مف أجل وعي جديد بالتراث»يقطيف، سعيد:  -

 .1992البيضاء ػ 
 .1994ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء ػ « ذخيرة العجائب العربية ػ سيف بف يزف »يقطيف، سعيد:  -
 .1997ػ المركز الثقافي العربي ػ بيروت ػ الدار البيضاء ػ « الكالـ والخبر ػ مقدمة لمسرد العربي»يقطيف، سعيد:  -
 .1997ػ دار الحوار لمنشر والتوزيع ػ الالذقية « تقنيات السرد في النظرية والتطبيق»وسف، آمنة: ي -
 .1985ػ المنشأة العامة لمنشر والتوزيع واإلعالف ػ طرابمس ػ ليبيا « القصة في الوطف العربي»يوسف، محسف:  -
 .1985ػ سراس لمنشر ػ تونس « البيانات»اليوسفي، دمحم عمي:  -
 .1992ػ دار سيراس لمنشر ػ تونس  2ػ ط« في بنية الشعر العربي المعاصر»وسفي، دمحم لطفي: الي -
 .1992ػ الدار التونسية لمنشر ػ تونس « لحظة المكاشفة الشعرية: إظاللة عمى مدار الرعب»اليوسفي، دمحم لطفي:  -
ػ الدار العربية « ا أنجزوه وما ىفوا إليوالشعر والشعرية ػ الفالسفة والمفكروف العرب، م»اليوسفي، دمحم لطفي:  -

 .1992لمكتاب ػ ليبيا وتونس 
 .1992ػ دار سيراس لمنشر ػ تونس « كتاب المتاىات والتالشي ػ في النقد والشعر»اليوسفي، دمحم لطفي:  -
افة واإلرشاد ػ وزارة الثق 31ػ المكتبة الثقافية ػ العدد « الظاىر بيبرس في القصص الشعبي»يونس، عبد الحميد:  -

 .1959القومي ػ دار القمـ ػ القاىرة 
ػ المؤسسة المصرية العامة لمتأليف والنشر ػ  21ػ المكتبة الثقافية العدد « الحكاية الشعبية»يونس، عبد الحميد:  -

 .1968القاىرة 
 .1968ػ  2ػ دار المعرفة ػ القاىرة ػ الط« الياللية في التاريخ واألدب الشعبي»يونس، عبد الحميد:  -
 .1973ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « دفاع عف الفولكمور»يونس، عبد الحميد:  -
 .1983ػ مكتبة لبناف ػ بيروت « معجـ الفولكمور»يونس، عبد الحميد:  -
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 حبَُبً: انًشاجغ األجُجُخ انًتشجًخ
 

 «أ » 
 .1982ػ  2(، منشورات عويدات ػ بيروت ػ الط)ترجمة جياد نعماف« الجمالية الماركسية»ارفوف، ىنرؼ:  -
 )ترجمة وتقديـ: عمي جماؿ الديف عزت ػ مراجعة لويس مرقص( ػ الدار المصرية« مقاالت في النقد»ارنولد، ماتيو:  -

 .1966لمتأليف والترجمة ػ القاىرة 
 .1981ػ بيروت  )ترجمة آماؿ انطواف عرموني( ػ دار عويدات« سوسيولوجيا األدب»اسكاربيت، روبير:  -
بيروت  -المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  -)ترجمة حصة منيف( « مقدمة نقدية -الرواية العربية »ألف، روجر:  -

1988. 
)ترجمة غساف أدريس( ػ منشورات « غزو العقوؿ ػ جياز التصدير الثقافي األمريكي إلى العالـ الثالث»أود، ايف:  -

 .1985دار البعث ػ دمشق 
وزارة الثقافة  -)ترجمة دمحم جديد واألب روفائيل خورؼ( « محاكاة: الواقع كما يتصوره أدب الغرب»رباخ، إيريش: آو  -

 .1998دمشق  -
مراجعة دمحم فتحي(  -ترجمة محمود الربيعي « ) الصوت المنفرد ػ مقاالت في القصة القصيرة»اوكونور، فرانؾ:  -

 .1969والنشر ػ القاىرة  وزارة الثقافة ػ الييئة العامة لمتأليف
 .1992)ترجمة: فخرؼ صالح( ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « النقد واأليديولوجية»إيجمتوف، تيرؼ:  -
)ترجمة انطواف أبو زيد( ػ المركز « القارغ في الحكاية ػ التعاضد التأويمي في النصوص الحكائية»إيكو، امبرتو:  -

 .1996وت ػ الدار البيضاء الثقافي العربي ػ بير 

 «ب»
 .1971)ترجمة نعيـ الحمصي( منشورات وزارة الثقافة ػ دمشق « الكتابة في درجة الصفر»بارت، روالف:  -
)ترجمة دمحم برادة( ػ دار الطميعة ػ بيروت والشركة المغربية لمناشريف المتحديف ػ « درجة الكتابة الصفر»بارت، روالف:  -

 .1984الرباط 
 .1987)ترجمة وتقديـ دمحم البكرؼ( ػ دار الحوار ػ الالذقية « مبادغ في عمـ األدلة»، روالف: بارت -
 .1988)ترجمة انطواف أبو زيد( ػ منشورات عويدات ػ بيروت « النقد البنيوؼ لمنصوص»بارت، روالف:  -
 .1992)ترجمة منذر عياشي( ػ مركز اإلنماء الحضارؼ ػ حمب « لذة النص»بارت، روالف:  -
 .1993ػ تانسيفت ػ مراكش « الكتابة والقراءة»بارت، روالف:  -
)ترجمة منذر عياشي( ػ مركز اإلنماء الحضارؼ ػ حمب « مدخل إلى التحميل البنيوؼ لمقصص»بارت، روالف:  -

1993. 
 .1994)ترجمة منذر عياشي( ػ مركز اإلنماء الحضارؼ ػ حمب « نقد وحقيقة»بارت، روالف:  -
 .1996)ترجمة قاسـ المقداد( ػ مركز اإلنماء الحضارؼ ػ حمب « أسطوريات»الف: بارت، رو  -
 .1998ػ دار العمـ الثالث ػ القاىرة « أوىاـ اليوية»بايار، جاف فرانسوا:  -
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)ترجمة « دراسة في األدب المغربي المكتوب بالفرنسية -حدود الثقافات  -حدود العصور »براجو كينا، سفتيالنا:  -
 .1995دمشق  -اتحاد الكتاب العرب  -و الوؼ وراتب سكر( ممدوح أب

 .1991)ترجمة قاسـ المقداد( ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « مقدمة إلى عمـ الداللة األلسني»بركمي، ىربيرت:  -
 )ترجمة وتقديـ أبو بكر أحمد باقادر وأحمد عبد الرحيـ نصر( ػ« مورفولوجيا الحكاية الخرافية»بروب، فالديمير:  -

 .1989النادؼ األدبي الثقافي بجدة ػ جدة 
 )ترجمة سالفة حجاوؼ( ػ دار الشؤوف الثقافية العامة ػ بغداد )د. ت(.« التجربة الخالقة»بورا، س. ـ.:  -
)الطبعة األولى  1999القاىرة  - 1999مكتبة األسرة  -)ترجمة ىدػ وصفي( « النقد األدبي»برونل. ب وزمالؤه:  -

1989.) 
 .1983)ترجة شوكت يوسف( ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « الواقعية النقدية» بيتروؼ: -
ػ دار اليالؿ ػ القاىرة  547)ترجمة أحمد عمر شاىيف(، كتاب اليالؿ العدد « كتابة القصة القصيرة»بيرنت، ىالي:  -

 .1996يوليو )تموز( 
 .1997ر المدػ ػ دمشق ػ دا« التراث والمعاصرة في إبداع ليمى العثماف»بيكولسكا، بربارة:  -

 «ت»
وزارة الثقافة والمعيد العالي لمفنوف  -)ترجمة قاسـ المقداد( « النقد األدبي في القرف العشريف»إيف: -تادييو، جاف -

 .1993دمشق  -المسرحية 
عامة الييئة المصرية ال -)ترجمة وتقديـ: دمحمخير البقاعي(  -« الرواية في القرف العشريف»إيف: -تادييو، جاف -

 .1998القاىرة  -لمكتاب 
 .1983)ترجمة يوسف حالؽ( ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « عالقات النص الجمالية بالواقع»تشرنيتشفسكي:  -
 .1991)ترجمة منذر عياشي( ػ منشورات النادؼ األدبي الثقافي بجدة ػ جدة ػ « مفيـو األدب»تودوروؼ، تزيفتاف:  -
)ترجمة فخرؼ صالح( ػ دار الشؤوف الثقافية « وارؼ ػ دراسة في فكر ميخائيل باختيفالمبدأ الح»تودوروؼ، تزفيتاف:  -

 .1992العامة ػ آفاؽ عربية ػ بغداد 
)ترجمة الصديق بوعالـ ػ مراجعة دمحم برادة( ػ دار الشرقيات ػ « مدخل إلى األدب العجائبي»تودوروؼ، تزفيتاف:  -

 .1994القاىرة 
 .1996)ترجمة دمحم نديـ خشفة( ػ مركز اإلنماء الحضارؼ ػ حمب « والداللة األدب»تودوروؼ، تزيفتياف:  -
)ترجمة أنور مغيث( ػ المجمس األعمى لمثقافة ػ المشروع القومي لمترجمة ػ القاىرة « نقد الحداثة»توريف، آالف:  -

1997. 
 77دؼ األدبي الثقافي بجدة ػ العدد )ترجمة مانع حماد الجيني( ػ كتاب النا« كتابة القصة القصيرة»تورنممي، ولسف:  -

- 31/6/1992. 
ػ )جزءاف ػ ترجمة عثماف نويو( ػ دار اليالؿ ػ كتاب اليالؿ ػ « أعالـ الفف القصصي»توماس )ىنرؼ( ودانالي توماس: 

 .1978القاىرة 

 «ج»
 .1988)ترجمة دمحم الولي ومبارؾ حنوف( ػ دار توبقاؿ لمنشر « قضايا الشعرية»جاكوبسوف، روماف:  -
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)ترجمة سمير مسعود( ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « النظرية األدبية الحديثة ػ تقديـ مقارف »جيفرسوف، آف )وديفيد روبي(:  -
1992. 

 .1993)ترجمة بدر الديف عرودكي( ػ دار الحوار ػ الالذقية « مقدمات في سوسيولوجية الرواية»جولدماف، لوسياف:  -
 .1988)ترجمة منذر عياشي( ػ دار طالس ػ دمشق « عمـ الداللة»جيرو، بيير:  -
 .1989)ترجمة منذر عياشي( ػ مركز اإلنماء القومي ػ بيروت « األسموب واألسموبية»جيرو، بيير:  -
 .1988)ترجمة منذر عياشي( ػ دار طالس ػ دمشق « عمـ اإلشارة ػ السيميولوجيا»جيرو، بيير:  -
مة: دمحم معتصـ وعبد الجميل األزدؼ وعمر حمي( ػ المجمس األعمى لمثقافة ػ )ترج« خطاب الحكاية»جينيت، جيرار:  -

 .1997ػ القاىرة 

 «خ»
 .1983)ترجمة شوكت يوسف( ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « اإلبداع الفني والواقع اإلنساني»خرابتشنكو:  -

 «ر»
 -)ترجمة نبيمة ابراىيـ « لغربيةالماضي المشترؾ بيف العرب والغرب: أصوؿ اآلداب الشعبية ا»رانيال، أ.ؿ.:  -

 .1999كانوف الثاني  -عمـ المعرفة  -مراجعة فاطمة موسى( 
)ترجمة يوئيل يوسف عزيز( ػ دار المأموف ػ بغداد )د. « المعنى األدبي ػ مف الظاىراتية إلى التفكيكية»راؼ، وليـ:  -

 ت(.
بدوؼ ػ مراجعة لويس عوض( ػ المؤسسة المصرية )ترجمة وتقديـ مصطفى « مبادغ النقد األدبي»رتشاردز، ا. ا:  -

 .1962العامة لمتأليف والترجمة والطباعة والنشر ػ القاىرة ػ 
 -دار الجماىير  -)ترجمة فؤاد مرعي( « االنعكاس والفعل: ديالكتيؾ الواقعية في اإلبداع الفني»ريديكر، ىورست:  -

 .1977بيروت  -ودار الفارابي  -دمشق 

 «ز»
 .1985الالذقية  -دار الحوار -)تعريب صبحي حديدؼ(« األسطورة والرواية»يل: زيرافا، ميش

)ترجمة عايدة لطفي ػ مراجعة أمينة رشيد وسيد « النقد االجتماعي ػ نحو عمـ اجتماع لمنص األدبي»زيما، بيير:  -
 .1991البحراوؼ( ػ دار الفكر لمدراسات والنشر والتوزيع ػ القاىرة 

 «س»
 .1995ترجمة: طمعت الشايب ػ دار شرقيات ػ القاىرة « حدود حرية التعبير»ينا: ستاغ، د. مار  -
)ترجمة دمحم معتصـ( ػ عيوف المقاالت ػ « مساجمة بصدد: عمـ تشكل الحكاية»ستروس، كمودليفي )وفالديمير بروب(:  -

 .1988الدار البيضاء 
ػ « عالـ المعرفة»)ترجمة دمحم عصفور( ػ سمسمة « داالبنيوية وما بعدىا ػ مف ليفي شتراوس إلى دري»ستروؾ، جوف:  -

 .1996المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ػ الكويت 
بيروت  -المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  -)ترجمة سعيد الغانمي( « النظرية األدبية المعاصرة»سمدف، راماف:  -

1996. 
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-  : )ترجمة فؤاد زكريا( ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر « ة وفمسفيةالنقد الفني: دراسة جمالي»ستولينتز، جيرـو
 .1981ػ  2بيروت الط

مراجعة جبرا ابراىيـ  -)ترجمة فخرؼ خميل « 1945ما بعد الحداثة: الحركات الفنية منذ عاـ »سميث، إدوارد لوسي:  -
 .1995بيروت  -المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  -جبرا( 

 .1998)ترجمة قاسـ المقداد( منشورات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشق « الممفوظية»ف: سيرفوني، جا -

 «ش»
)ترجمة ىيفاء ىاشـ ػ مراجعة « النقد ػ أسس النقد األدبي الحديث»شورر، مارؾ )وجوزفيف مايمز وجوردف ماكنزؼ(،  -

 .1996نجاح العطار( ػ منشورات وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي ػ دمشق 
 .1984)ترجمة حنا عبود( ػ اتحاد الكتاب العرب دمشق « البنيوية في األدب»شولز، روبرت:  -
 .1994)ترجمة سعيد الغانمي( ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت « السيمياء والتأويل»شولز، روبرت:  -
 .1988س ػ دمشق )ترجمة محمود منقذ الياشمي( ػ دار طال« عناصر القصة»شولز، روبرت:  -

 «ع»
 .1989ػ )ترجمة: عنيد ثنواف رستـ( ػ دار المأموف ػ بغداد « دراسات في الرواية األمريكية المعاصرة»عدة مؤلفيف:  -
 .1989)جزءاف( ػ )ترجمة: مؤيد حسف فوزؼ( ػ دار المأموف ػ بغداد « الحداثة»عدة مؤلفيف:  -
)ترجمة: مجموعة مف النقاد والباحثيف( ػ منشورات اتحاد كتاب المغرب ػ ػ « طرائق تحميل السرد األدبي»عدة مؤلفيف:  -

 .1992سمسمة ممفات ػ الرباط 
 .1985)ترجمة عدة كتاب( ػ دار الحداثة ػ بيروت « مدخل إلى التحميل البنيوؼ لمنصوص»عدة مؤلفيف:  -
)ترجمة وائل بركات( ػ دار معد « التناصيةمفيومات في بنية النص: المسانية ػ الشعرية ػ األسموبية ػ »عدة مؤلفيف:  -

 .1996لمطباعة والنشر والتوزيع ػ دمشق 
)ترجمة رضا الطاىر( ػ مركز األبحاث والدراسات « الوعي واإلبداع ػ دراسات جمالية ماركسية»عدة مؤلفيف:  -

 .1985االشتراكية في العالـ العربي ػ دمشق 
)ترجمة وتقديـ أحمد المديني( ػ عيوف المقاالت ػ الدار البيضاء « ديدفي أصوؿ الخطاب النقدؼ الج»عدة مؤلفيف:  -

 .1989ػ  2ودار الشؤوف الثقافة العامة ػ بغداد ػ الط
)تعريب عبد العزيز شبيل ػ مراجعة حمادؼ صمود( ػ النادؼ األدبي الثقافي « نظرية األجناس األدبية»عدة مؤلفيف:  -

 .1994بجدة ػ جدة 
)ترجمة جبرا إبراىيـ جبرا( ػ المؤسسة العربية « سطورة والرمز ػ دراسات نقدية لخمسة عشر ناقدا  األ»عدة مؤلفيف:  -

 .1981لمدراسات والنشر ػ بيروت 
)ترجمة إبراىيـ الخطيب( ػ مؤسسة األبحاث « نظرية المنيج الشكمي: نصوص الشكالنييف الروس»عدة مؤلفيف:  -

 .1982ريف المتحديف ػ الدار البيضاء العربية ػ بيروت والشركة المغربية لمناش
مطبعة زيد بف ثابت  -)ترجمة وائل بركات وغساف السيد( « مقدمة في المناىج النقدية لمتحميل األدبي»عدة مؤلفيف:  -

 .1994دمشق  -
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 «غ»
 .1968)ترجمة حميـ طوسوف( ػ دار الكتاب العربي ػ القاىرة « واقعية بال ضفاؼ»غارودؼ، روجيو:  -

 .1979)ترجمة جورج طرابيشي( ػ دار الطميعة ػ بيروت « البنيوية، فمسفة موت اإلنساف»، روجيو: غارودؼ
( ػ 2ػ )ترجمة: عدناف مدانات( ػ دار ابف خمدوف ػ سمسمة دليل المناضل )« الواقعية االشتراكية»غروموؼ، ؼ:  -

 .1975بيروت 
 .1981مدانات( ػ دار ابف خمدوف ػ بيروت )ترجمة عدناف « وظيفة الفف االجتماعية»غروموؼ وكاجاف:  -

 «ؼ»
 -وزارة الثقافة  -)ترجمة فاطمة الجيوشي( « 1987نياية الحداثة: الفمسفات العدمية والتفسيرية »فاتيمو، جياني:  -

 .1998دمشق 
لشؤوف الثقافية )ترجمة عبد الستار جواد ػ مراجعة عبد الوىاب الوكيل( ػ دار ا« فف كتابة الرواية»فاير، دياف دولت:  -

 .1989العامة ػ بغداد 
 .1987حمص  -دار المعارؼ بحمص  -)ترجمة حنا عبود( « نظرية األساطير في النقد األدبي»فراؼ، نورثروب:  -
 .1991)ترجمة محي الديف صبحي( ػ الدار العربية لمكتاب ػ تونس ػ ليبيا « تشريح النقد»فراؼ، نورثروب:  -
 .1972)ترجمة د. ميشاؿ سميماف( ػ دار الحقيقة ػ بيروت « ففضرورة ال»فيشر، أرنست:  -

 «ؾ»
 .1982ػ تعريب: فيد عكاـ ػ دار الفكر ػ دمشق « النقد األدبي والعمـو اإلنسانية»كابانس، لوؼ:  -
 .1991)ترجمة: عمي الحمي( ػ دراسة الشؤوف الثقافية العامة ػ بغدد « سميا.. تجربة»كالوديل، ارسكيف:  -
)ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة( ػ المؤسسة « موسوعة المصطمح النقدؼ ػ المجمد الثالث ػ الواقعية»ديميف:  كرانت، -

 .1983العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت 
 .1991 -الدار البيضاء  -دار توبقاؿ  -)ترجمة فريد الزاىي( « عمـ النص»كريستيفا، جوليا:  -
)ترجمة عناد عرواف إسماعيل وجعفر صادؽ « ػ دراسات في نظرية القصةاإلحساس بالنياية »كرمود، فرانؾ:  -

 .1979الخميمي( ػ وزارة الثقافة واإلعالـ ػ دار الرشيد لمنشر ػ بغداد 
 .1993)ترجمة جابر عصفور( ػ دار سعاد الصباح ػ الكويت « عصر البنيوية»كريزويل، إديث:  -
)ترجمة مصطفى عبود( ػ مركز األبحاث والدراسات االشتراكية في « الماركسية والفف الحديث»كمنغندر، فرانسيس:  -

 . 1987العالـ العربي ػ دمشق 
 .1977)مجمداف ػ ترجمة ىاني الراىب( ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « مدخل إلى الرواية اإلنجميزية»كتيل، ارنولد:  -

 «ؿ»
 د. حياة شرارة( ػ عالـ المعرفة ػ بيروت. )ترجمة د. جميل نصيف ػ مراجعة« في سبيل الواقعية»الفرتيسكي:  -
 .1983)ترجمة كاظـ جياد( ػ دار ابف الرشيد ػ بيروت « ما الحداثة»لوفيفر، ىنرؼ:  -
ػ )ترجمة: مرزاؽ بقطاش( ػ المكتبة الشعبية ػ الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ػ الجزائر ػ « الرواية»لوكاتش، جورج:  -

 )د. ت(.
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 .1979)ترجمة جورج طرابيشي( ػ دار الطميعة ػ بيروت « رواية كممحمة برجوازيةال»لوكاتش، جورج:  -
 .1971)ترجمة د. نايف بموز( ػ وزارة الثقافة ػ دمشق « دراسات في الواقعية»لوكاتش، جورج:  -
 .1971)ترجمة د. أميف العيوطي( ػ دار المعارؼ بمصر ػ القاىرة ػ « معنى الواقعية المعاصرة»لوكاتش، جورج:  -
)ترجمة أمير إسكندر ػ مراجعة د. عبد الغفار مكاوؼ( ػ الييئة « دراسات في الواقعية األوروبية»لوكاتش، جورج:  -

 .1972المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة 
 .1984)ترجمة بديع عمر نظمي( ػ دار الطميعة ػ بيروت « غوثة وعصره»لوكاتش، جورج:  -
ػ  2)ترجمة شاكر عبد الحميد( ػ الييئة العامة لقصور الثقافة ػ القاىرة ػ الط« فنية لألدبالدراسة ال»لينداور، مارتف:  -

1996. 
 .1994)ترجمة أحمد حساف( ػ دار شرقيات ػ القاىرة « الوضع ما بعد الحداثي»ليوتار، جاف ػ فرانسوا:  -
 .1998س األعمى لمثقافة ػ القاىرة )ترجمة: حياة جاسـ دمحم( ػ المجم« نظريات السرد الحديثة»مارتف، واالس:  -

 «ـ»
)ترجمة صبار سعدوف السعدوف ػ مراجعة جبرا « حيف ينكسر الغصف الذىبي: بنيوية أـ طبولوجيا»مونز، بيتر:  -

 إبراىيـ جبرا( ػ دار الشؤوف الثقافية العامة ػ بغداد )د. ت(.
لوسي اسكندر جرجس وعبد العزيز توفيق جاويد( ػ )ترجمة دمحم عمي أبو ريده و « التطور في الفنوف »مونرو، توماس:  -

 .1973ػ  1972ػ  1971الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة 
 .1987 بغداد -دار الشؤوف الثقافية العامة  -)ترجمة مي مظفر(  -« الموحة والرواية»ميزر، جيفرؼ:  -

 «ف»
 .1983اشمي( ػ وزارة الثقافة ػ دمشق ػ )ترجمة: محمود منقذ الي« رواية المستقبل»نف، اناييس:  -
 . 1992)ترجمة رغد عبد الجميل جواد( ػ دار الحوار ػ الالذقية « التفكيكية: النظرية والتطبيق»نورس، كريستوفر:  -
 .1997ػ )ترجمة: حسف المودف( ػ المجمس األعمى لمثقافة ػ القاىرة « التحميل النفسي واألدبي»نويل، جاف بيمماف:  -

 «هػ»
)ترجمة محي الديف صبحي( ػ منشورات وزارة الثقافة ػ دمشق « نظرية الرواية: مقاالت جديدة»ىالبرايف، جوف:  -

1981. 
)ترجمة فؤاد زكريا( ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « الفف والمجتمع عبر التاريخ»ىاوزر، ارنولد:  -

19711-1971. 
)قسماف( )ترجمة إحساف عباس ودمحم يوسف نجـ( ػ دار الثقافة ػ « ارسو الحديثةالنقد األدبي ومد»ىايمف، ستانمي:  -

 .1961-1958بيروت 
)ترجمة محي الديف صبحي( ػ المجمس األعمى لرعاية الفنوف والعمـو واآلداب ػ « مقالة في النقد»ىو، غراىاـ:  -

 .1973دمشق 
 .1994ػ النادؼ األدبي الثقافي بجدة ػ جدة  )ترجمة عز الديف إسماعيل(« نظرية التمقي»ىولب، روبرت:  -

 «و»
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 . 1987بيروت  -)ترجمة سعدؼ يوسف(. مؤسسة األبحاث العربية« تصفية استعمار العقل»واثيونغو، نغوجي:  -
 .1997ػ )ترجمة: ثائر ديب( ػ دار شرقيات لمنشر والتوزيع ػ القاىرة « نشوء الرواية»واط، إياف:  -
)ترجمة محي الديف صبحي ػ مراجعة حساـ الخطيب( ػ المجمس « نظرية األدب»ويمؾ(:  واريف، اوستف )ورينيو -

 .1972األعمى لرعاية الفنوف واآلداب والعمـو االجتماعية ػ دمشق 
)ترجمة وتقديـ وتعميق عناد غزواف إسماعيل وجعفر صادؽ الخميمي( ػ وزارة الثقافة « نقاد األدب»واطسوف، جورج:  -

 .1979 والفنوف ػ بغداد
)ترجمة د. دمحم مصطفى بدوؼ( ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة « الفكر األدبي المعاصر»واطسف، جورج:  -

1981. 
ػ )الجزء األوؿ( )ترجمة: عبد الواحد دمحم(  دار الشؤوف الثقافية « الرواية الحديثة اإلنكميزية والفرنسية»ويست، بوؿ:  -

 .1986ػ  2العامة ػ بغداد ط
)ترجمة حساـ الخطيب ومحيي « النقد األدبي: تاريخ موجز في أربعة أجزاء»ويمزات، ويمياـ ؾ )وكمينث بروكس(:  -

 .1976-1975-1973الديف صبحي( ػ مطبعة جامعة دمشق ػ دمشق 

 «ي»
بكر عباس( ػ )ترجمة إحساف عباس و « أبعاد الرواية الحديثة ػ نصوص ألمانية وقرائف وروبية»يولكوفسكي، تيودور:  -

 .1994المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػ بيروت 
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 حُلَّٜ حُظل٢ِ٤ٜ

 1 .................................................................................. حُٔويٓش

الدراسات  -( 7االتجاىات واالتجاىات الجديدة )ص -
منيج البحث  -( 15دواعي البحث )ص -( 9السابقة )ص

 (.17)ص
 (.21ػػ الهوامش واإلحاالت )ص

ُوٜش ٝحَُٝح٣ش ك٢ ح١ُٖٞ حُلَٜ ح٧ٍٝ: حُظطٍٞ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُل٢٘ ُ٘وي ح

 29 ................................................................................ حُؼَر٢

 (:23ػ نظرة إلى نشأة نقد القصة والرواية )ص1
المرحمة  -( 23)ص 1945المرحمة األولى حتى عاـ -

محاوالت شاممة لرؤية  -( 28)ص 1971-1945الثانية 
بواكير محاوالت وعي  -( 32تطور القصة والرواية )ص

يف بفف التعر  -( 33الكتاب لفنيـ القصصي والروائي )ص
 (34انطالقة الدراسات الواقعية )ص -( 33القصة )ص

ػ مدخل لفهـ نقد القصة والرواية في المرحمة المدروسة 2
 (:34)ص
استمرار التأليف في نشأة القصة والرواية وتاريخيما  -

استمرار النقد التعريفي والنظرؼ التقميدؼ  -( 35)ص
التجربة  ارتفاع نبرة الحديثة عف نبرة الحديث عف -( 38)ص
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القضايا األساسية التي  -( 39القصصية والروائية )ص
قضايا تتصل  -( 45عالجيا نقد القصة والرواية )ص

 -( 46قضايا تتصل بالشكل )ص -( 45بالمحتوػ ص)
البحث عف  -( 46ىيمنة دراسات المذىب الواقعي )ص

التراث السردؼ الشعبي  -( 58التراث القصصي ووعيو )ص
 -( 65التراث السردؼ األدبي )صالبحث عف  -( 59)ص

المسامرة والمنادمة  -( 67الخبر )ص -( 67القصة )ص
 -( 69السيرة الذاتية )ص -( 68المناظرات ) -( 68)ص

تأصيل  -( 71األسطورة )ص -( 71العجائب والغرائب )ص
 (74النقد القصصي والروائي )ص

 (.78ػػ الهوامش واإلحاالت )ص
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َس ك٢ ط٣ٌٖٞ ح٫طـخٛخص حُـي٣يس ُ٘وي حُوٜش حُلَٜ حُؼخ٢ٗ: حُؼٞحَٓ حُٔئػ

 89 .............................................................................. ٝحَُٝح٣ش

 (:93ػ الترجمة )ص1
ترجمة نقد القصة  -( 94ترجمة القصة والرواية )ص -

 (.96والرواية )ص
 (.96ػ الروافد األكاديمية )ص2
 (:111ػ تطور العموـ والنياجيات المعرفية )ص3
تأثير تكنولوجيا  -( 111تأثير العموـ والعمـ )ص -
 (.111عمومات )صالم
 (:112ػ وسائل االتصاؿ وثورة المعمومات )ص4
المغة  -( 112وسائل االتصاؿ والرواية االستيالكية )ص -

 (.117العربية والمعموماتية )ص
 (.119ػ تنامي أبحاث الهوية )ص5
 (:115ػ التطمع إلى الحديث والحداثة )ص6
 ثةالحدا -( 115مف صراع القديـ والجديد إلى الحداثة )ص -

نقل أو تعريب فكرة الحداثة  -( 117في األدب أوال  )ص
 (.121فيـ الحداثة ونقدىا عربيا  )ص -( 119)ص

 (.125ػ التأليف المعجمي والمصطمحي والموسوعي )ص7
 (.131ػ العالقات بيف الفنوف )ص8
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ػ أبحاث نظرية األدب ونظرية القصة والرواية بعد ذلؾ 9
 (:133)ص
أسئمة النظرية األدبية  -( 133أسئمة فيـ القصة )ص -

أسئمة نظرية  -( 141أسئمة فيـ الرواية )ص -( 136)ص
 (.143األدب عربيا  )ص

 (.147ػ البحث عف نظرية نقدية عربية )ص11
 (.151ػػ الهوامش واإلحاالت )ص
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 619 .............. حُلَٜ حُؼخُغ: ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظِٜش رخُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش

 (:158اإلنسانية )صػ قضايا النقد األدبي والعموـ 1
 -( 158مقاربة النقد األدبي الحديث تعريبا  وتأليفا  )ص -

مساءالت في النقد  -( 164عمـ الجماؿ والنقد الفني )ص
عمـ  -( 166عمـ النص )ص -( 165والعموـ اإلنسانية )ص

التحميل النفسي لألدب  -( 168االجتماع األدبي )ص
 (.171)ص

العموـ اإلنسانية في ػ االتجاهات الجديدة المتصمة ب2
 (:173الممارسة )ص

النقد األدبي وعمـ  -( 173النقد األدبي والفمسفة )ص -
 (.184النقد األدبي وعمـ االجتماع )ص -( 178النفس )ص

 (.192ػػ الهوامش واإلحاالت )ص

 689 ...........حُلَٜ حَُحرغ: ح٫طـخٛخص حُـي٣يس حُٔظِٜش رخُز٣ٞ٤٘ش ٝٓخ رؼيٛخ

 (:211تجاهات )صػ تطور االهتماـ بهذه اال 1
الشكالنية وموروثيا  -( 211الدراسة األدبية )ص -

( 217اشتغاؿ النقد الجديد عمى النظرية )ص -( 216)ص
نحو عمـ السرد  -( 219تحديث المناىج النقدية )ص -

عوٌد إلى مابعد الحداثة  -( 219السيرة )ص -( 216)ص
 -( 225المسانية )ص -( 222األسموبية )ص -( 221)ص
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الشعرية  -( 231عمـ اإلشارة )ص -( 229داللة )صعمـ ال
 (.231)ص

 (:232ػ الممارسة النقدية العربية لهذه االتجاهات )ص2
البنيوية  -( 238األلسنية )ص -( 232شعرية السرد )ص -

 (.257التفكيكية )ص -( 246)ص
 (.261ػ مالحظات ختامية )ص3

 (.262ػػ الهوامش واإلحاالت )ص
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 218 .......... ع حَُٔى١ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يسحُلَٜ حُوخْٓ: حٍُٔٞٝ

 (.269ػ نقد الموروث السردي الشعبي )ص1
 (.314ػ نقد الموروث السردي األدبي )ص2
 (.351ػ مالحظات ختامية )ص3

 (.351ػػ الهوامش واإلحاالت )ص

 919 ................. حُلَٜ حُٔخىّ: حُ٘وي حُ٘ظ١َ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس

 (.357ػ محاوالت جنينية )ص1
 (.357تحديث األدوات دوف منهج معيف )صػ 2
 (.361ػ االستعانة البنيوية الممتبسة )ص3
 (.362ػ التعامل مع المناهج الحديثة عمى استحياء )ص4
 (.263ػ جهود نظرية تمهيدية )ص5
 (.364ػ تسويغ عقائدي لمنقد البنيوي )ص6
 (.368ػ الجهد التنظيري األوؿ المكتمل )ص7
 .(375ػ نحو عمـ السرد )ص8
ػ رؤية االتجاهات الجديدة في سياقها التاريخي والمعرفي 9

 (.377)ص
 (.382ػ تنامي عمميات نقد االتجاهات الجديدة )ص11
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 (.388ػ بروز النظريات الشكمية )ص11
 (.391ػ ارتهاف لممرجعية الغربية )ص12
 (.393ػ هيمنة المؤثرات األجنبية )ص13
 (.395ػ استواء المؤثرات األجنبية )ص14
 (.411ػ ظالؿ التأثير األجنبي المستمرة )ص15
 (.416ػ استمرار الجهد التوفيقي )ص16
 (.419ػ مالحظات عامة )ص17

 (.411ػػ الهوامش واإلحاالت )ص

 461 ............. حُلَٜ حُٔخرغ: ٗوي حُ٘وي حُظطز٤و٢ حُٔظؤػَ رخ٫طـخٛخص حُـي٣يس

ػ دراسات ذات ميل أقل إلى االتجاهات الجديدة 1
 (:415)ص
اىتماـ أساسي  -( 421طة باألفكار )صعناية مفر  -

اىتماـ أساسي بالتطور التاريخي  -( 421بالموضوعات )ص
الحيرة  -( 422اىتماـ قميل بالفف )ص -( 422)ص

 (.423المنيجية )ص
 (:423ػ دراسات انتقائية لالتجاهات الجديدة )ص2
السردية  -( 425الجمالية )ص -( 423اإليديولوجيا )ص -

االلتزاـ المنيجي  -( 429والفف )صالتاريخ  -( 427)ص
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تسويغ نقد  -( 432المزج األسموبي )ص -( 432)ص
انتقائية داعمة أو متمثمة  -( 433الموضوعات )ص

 (.434)ص
ػ دراسات ذات ميل أكبر إلى االتجاهات الجديدة 3

 (:435)ص
قضايا في السرد  -( 435االشتغاؿ السردؼ النصي )ص -

 (.461ي )صالتحميل السردؼ النص -( 448)ص
 (.473ػ مالحظات ختامية )ص4

 (.474ػػ الهوامش واإلحاالت )ص

حُلَٜ حُؼخٖٓ: ُِٓ٘ش ح٫طـخٛخص حُـي٣يس اُحء رؼٞ ح٬ٌُ٘ٔص حُ٘وي٣ش 

 498 ............................................................................ ٝحُل٣ٌَش

ػ منزلة االتجاهات الجديدة إزاء بعض المشكالت النقدية 1
 (:479)ص
ثة وىـ الحدا -( 481وىـ اإليديولوجيا أو وىـ الواقعية )ص -

 (.491أو وىـ المثاقفة )ص
 
ػ منزلة االتجاهات الجديدة بيف التبعية والتأصيل 2

 (:499)ص
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ظاىرة التبعية النقدية  -( 449ظاىرة التبعية الثقافية )ص -
 -( 517حالة نقد القصة والسرد )ص -( 513)ص

 (.511عبدالفتاح كيميطو نموذجا  )ص
 (.521ػػ الهوامش واإلحاالت )

 129 .............................................................................. حُوخطٔش

 121 ........................................................................زش حُزلغٌٓظ

 (.525أواًل: المصادر والمراجع العربية )ص
 (.546ثانيًا: المراجع األجنبية المترجمة )ص

 (.553ثالثًا: الدوريات )ص
 (.554رابعًا: المراجع بالمغة األجنبية )ص

 111 ................................................................. حُلَّٜ حُظل٢ِ٤ٜ
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 ٛيٍ ُِٔئُق
 

 ك٢ حُوٜش
 6891ىٓ٘ن  . ٓٞط٠ ح٧ك٤خء6

 6894ىٓ٘ن  ُط٣َٞ. ًُي حُ٘يحء حُط٣َٞ ح2

 6889ىٓ٘ن  . ٛٞحؿْ ؿ٤َ ٓ٘ظ٤ٜش9

 

 ك٢ حُ٘وي
 6898ىٓ٘ن  حُظؤ٤ْٓ ـ ٓوخ٫ص ك٢ حَُٔٔف ح١ٍُٞٔ .1

 6896ىٓ٘ن  كٌَس حُوٜش ـ ٗوي حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ ٣ٍٞٓش .2

 6899ىٓ٘ن  أىد ح١٧لخٍ ٗظ٣َخ  ٝططز٤و٤خ   .3

 6891ر٤َٝص ح٧ىد حُؼَر٢ ٝطلي٣خص حُليحػش .4

 6899ىٓ٘ن َٔف حُؼَر٢ ك٢ ٣ٍٞٓشح٩ٗـخُ ٝحُٔؼخٗخس ـ كخَٟ حُٔ .5

 6899ح٬ًُه٤ش حُ٘زخد ٝح٧ىد .6

 6898ىٓ٘ن  ح٧ىد ٝحُظـ٤َ ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ ٣ٍٞٓش .7

 6881ح٬ًُه٤ش ح١٧لخٍ ٝح٤ُٔ٘ٔخ .8

 6889ىٓ٘ن  ػٖ حُظوخ٤ُي ٝحُظلي٣غ ك٢ حُوٜش حُؼَر٤ش .9

 6881ىٓ٘ن  حُوٜش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ٝحُـَد.11

 ك٢ حُلٌَ
 6881ن ىٓ٘ حَُ٘م أٝٓط٤ش ٝحُلٌَ حُؼَر٢.1
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 ًظخرخ  ٜٓ٘خ: 26* * ٗخٍى ك٢ طؤ٤ُق 

 ٍ6899ىٓ٘ن أىد ح١٧لخٍ ك٢ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ رـٔخ٤َٛ ح١٧لخ 

 6894ىٓ٘ن  ؿٍٜٔٞ ح١٧لخٍ ٝحُؼوخكش 

 6891ىٓ٘ن  حُٔوخٝٓش ك٢ ح٧ىد 

 6881ىٓ٘ن  ح٫ٗظلخٟش ك٢ ح٧ىد 

 6882طْٞٗ  حُؼوخكش ٝح٩ريحع 

 6884ػٔخٕ  ح٧ىرخء حُؼَد ك٢ ٓٞحؿٜش حُظلي٣خص 

 6881ىٓ٘ن  ػوخكش ح١٧لخٍ: ٝحهغ ٝآكخم 

 6889ىٓ٘ن  حُٔؼوق حُؼَر٢ ٝٓٞحؿٜش حُظطز٤غ 

 ًظخرخ ، ٜٓ٘خ: 61* * ٟٝغ ٓويٓخص ُـ

 َ6891ىٓ٘ن  حُطلَ ٝحُؼوخكش. طؤ٤ُق: ى. ػزيحَُُحم ؿؼل 

 َ6899ىٓ٘ن ٜٗخىحص ػ٠ِ ؿيٍحٕ ح١ُٖٞ. طؤ٤ُق: ػ٢ِ حُِٔػ 

  6889أرٞ ه٠ٍٞ ـ دمحم  6882ٓـٔٞػخص ه٤ٜٜش ُـ دمحم ػ٢ِ ػ٢ِ 

 .2111، ٝحرَح٤ْٛ ًزش 6881ٝهِيٕٝ ك١ُٞ حَُ٘حر٢    

  ٕ6881حُؼخٛلش. َٓٔك٤ش. طؤ٤ُق: كظ٤ق ػوِش ػَٓخ. 

  6881َٓٔك٤خص. ك٤َٜ حَُحٗي. 

  6881ح٩ٍع. ٍٝح٣ش. طؤ٤ُق: ١خَٛ ػـ٤ذ. 

  كٌخ٣خص ٗؼ٣َش ُِٜـخٍ. طؤ٤ُق: هخُي ٓل٢ حُي٣ٖ حُزَحىػ٢ ـ ح٩ٓخٍحص

2111. 

 ىٓ٘ن  ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن ـ طؤ٤ُق ػيٗخٕ رٖ ٣ًٍَ ـ  حُ٘ٚ ٝح٧ِٓٞر٤ش

2111. 

 


